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“... Na primeira noite adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra 

habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. 

Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me 

acordou. Dizia: 

─ Por favor... desenha-me um carneiro!  

─ O quê? 

─ Desenha-me um carneiro... 

Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os 

olhos. Olhei ao meu redor. E vi aquele homenzinho extraordinário que me observava 

seriamente (...) 

─ Mas… que fazes aqui? 

E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: 

─ Por favor… desenha-me um carneiro… 

Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por 

mais absurdo que aquilo me parecesse a milhas e milhas de todos os lugares habitados e em 

perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. (…) 

E foi assim que conheci, um dia, o pequeno príncipe.” 

 

Antoine de Saint-Exupéry, 1943, em O pequeno príncipe (p. 11-15)1 

 
                                                
1 Saint-Exupéry, A. (2006). O pequeno príncipe (D. M. Barbosa,  Trad.). Rio de Janeiro: Agir Editora. 
(Trabalho original publicado em 1943). 
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RESUMO 

 

Bebês e crianças pequenas costumam ser considerados graciosos e despertar muito afeto. A 
tendência de percebê-los de modo positivo e a disposição em cuidar são atribuídas a traços 
físicos e comportamentais típicos de um infante. Em humanos, características faciais como 
olhos grandes em relação ao rosto e cabeça arredondada são importantes estímulos. Alguns 
teóricos defendem que a tendência humana à cooperação tem raízes em mecanismos que 
evoluíram para o cuidado à prole, entretanto poucos estudos investigam as relações entre 
traços infantis, percepção de fofura e cooperação. Neste trabalho foram desenvolvidas 
quatro publicações. A primeira investigou a influência da faixa etária e sexo na expressão de 
comportamentos cooperativos e competitivos e na percepção de infantilidade por parte de 
indivíduos mais velhos ao interagir com crianças pequenas. Participaram 244 sujeitos (120 
do sexo feminino) que interagiram em díades durante partidas do jogo da velha. Foram 
testadas as díades: Criança 4-5 x Criança 8-9 anos; Criança 4-5 x Adolescente 14-16 anos; 
Criança 4-5 x Adulto 25-35 anos. Crianças entre 8-9 anos expressaram mais 
comportamentos competitivos, especialmente díades de sexo opostos, e adultos expressaram 
mais ajuda. Adolescentes e adultos tenderam a avaliar a criança pequena como mais fofinha, 
bonita e ingênua. Quanto maior a avaliação de fofura, menos competição por parte de 
crianças de 8-9 anos e adultos. A segunda publicação tratou da construção e validação do 
Child Neutral Expression Picture Set – CNEPS, um banco de faces composto por imagens 
de 131 crianças entre 4-5 anos, com expressão facial neutra. Após a captura, edição e 
normalização, as imagens foram avaliadas por especialistas, sendo em geral consideradas 
com expressão neutra. A terceira publicação teve como objetivo medir e relacionar diversos 
traços faciais infantis das imagens de crianças entre 4-5 anos com as percepções de fofura, 
os comportamentos competitivos e cooperativos no jogo dirigidos a estas crianças por parte 
de sujeitos de diferentes idades. Os sujeitos e o método foram os mesmos descritos na 
primeira publicação, acrescidos da medição dos traços. O estudo é inovador por mostrar que 
a percepção e frequência de competição e ajuda variam de acordo com a intensidade de 
certos traços em todas as faixas etárias. Nas crianças de 8-9 anos, os traços relacionaram-se 
à percepção de fofura, nos adolescentes tanto às percepções positivas como à inibição de 
competição. Nos adultos, os traços correlacionaram com mais ajuda. A quarta publicação é 
uma nota técnica que descreve bancos de imagens faciais de crianças e adultos disponíveis 
para pesquisas científicas. Em síntese, a presente tese mostrou que ao longo do 
desenvolvimento, os indivíduos tendem a agir mais cooperativamente com crianças 
pequenas e de avaliá-las de modo mais positivo e que traços infantis específicos influenciam 
a diminuição da competitividade e aumento da cooperação. Entende-se que diversas 
adaptações cognitivas e comportamentais foram favorecidas durante a evolução humana 
para promover cuidado e proteção de indivíduos imaturos, especialmente considerando o 
alto nível de dependência e o longo período de cuidado exigido pelos nossos infantes.  

Palavras-chave: traços infantis, percepção de fofura, faces, cooperação, competição.  
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ABSTRACT 

 

Babies and young children are often considered graceful and evoke much affection. The 
tendency to perceive them in a positive manner and the propensity to care for them are 
assigned to physical and behavioral traits typical of an infant. In humans, facial features 
such as large eyes relative to the face and rounded head are important stimuli. Some 
theorists argue that the human cooperation tendency is rooted in mechanisms that have 
evolved to care for offspring, however few studies investigated the relationship between 
children's traits, perceptions of cuteness and cooperation. In this work it was developed four 
publications. The first investigated the influence of age range and sex in the expression of 
cooperative and competitive behaviors and perception of childishness on the part of older 
individuals by interacting with young children. Took part of the study 244 subjects (120 
females) who interacted in dyads during tic-tac-toe matches. Dyads tested were: Child 4-5 x 
Child 8-9 years old; Child 4-5 x Adolescent 14-16 years old; Child 4-5 x Adult 25-35 years 
old. Children aged 8-9 years expressed more competitive behavior, especially dyads of 
opposite sex, and adults expressed more help. Adolescents and adults tended to evaluate the 
young child as cuter, more beautiful and more naïve. The higher the cuteness evaluation, the 
lower competition by children aged 8-9 years and adults. The second publication describes 
the construction and validation of the Child Neutral Expression Picture Set - CNEPS, a 
database face made up of images of 131 children between 4-5 years old with neutral facial 
expression. After capturing, editing and standardizing, the images were evaluated by 
experts, generally being considered with neutral expression. The third publication aimed to 
measure and correlate the facial infant traits of children's image with positive perceptions, 
competitive and cooperative behaviors in the game toward these children by subjects of 
different ages. The subjects and method were the same used in the first publication, adding 
the traits' measurement. The study is innovative by showing that the perception and 
frequency of competition and helping vary according to the intensity of certain baby schema 
traits in all age groups. Among children 8-9 years old the traits correlated to the perception 
of cuteness, among the adolescents they were related to both the positive perception and 
competition inhibition. In adults, the traits correlated with more help. The fourth publication 
is a technical note describing datasets of facial images of children and adults available for 
scientific research. In summary, this thesis showed that across the lifespan, individuals tend 
to act more cooperatively with small children, evaluate them more positively and that 
specific infant traits influence the decreased competitiveness and increased cooperation. It is 
understood that several cognitive and behavioral adaptations were favored during human 
evolution to promote care and protection of immature individuals, especially considering the 
high level of dependency and long-term care required by our infants. 
Keywords: infant traits, cuteness perception, faces, cooperation, competition. 
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A presente tese de doutorado está estruturada sob a forma de artigos científicos. 

Seguindo as orientações da Pós-graduação em Psicobiologia, o texto é formatado em sessões 

gerais e em sessões referentes às publicações, que são manuscritos a serem submetidos. As 

três primeiras estão redigidas em língua inglesa, uma vez que serão enviadas a periódicos 

internacionais de língua inglesa. A última publicação está em língua portuguesa, pois destina-

se a periódico nacional. A seguir, serão descritas cada uma das sessões. 

 A Introdução geral aborda os principais conteúdos teóricos tratados neste trabalho, 

especialmente relacionados à cooperação e traços infantis. O texto é um recorte adaptado de 

um capítulo de livro de coautoria da autora desta tese, e que trata sobre diversos aspectos da 

cooperação humana. A sessão Objetivos descreve os objetivos gerais e específicos da tese.  

A primeira publicação trata do Estudo Empírico I, que teve como objetivo avaliar a 

interação de sujeitos de diferentes idades em relação a uma criança de 4 a 5 anos. Ao final do 

experimento, estas crianças foram fotografadas, o que viabilizou os estudos seguintes. 

A segunda publicação refere-se ao Estudo empírico II, que descreve a construção de 

um banco de imagens de faces de crianças com expressão neutra. Este banco está disponível 

para pesquisas científicas e foi construído para ser utilizado primeiramente na publicação 3. 

A terceira publicação trata-se do Estudo empírico III, que teve como objetivo 

relacionar medidas dos traços infantis das imagens das crianças às percepções de fofura e 

comportamentos cooperativos e competitivos dos sujeitos que interagiram com estas crianças. 

 A quarta publicação está na forma de nota técnica e apresenta alguns dos principais 

bancos de imagens faciais de crianças e adultos disponíveis para pesquisas científicas. 

 As Conclusões gerais apresentam de forma integrada as ideias e conclusões 

fundamentais alcançadas ao longo deste trabalho. Nas Referências são listadas as referências 

citadas nas sessões gerais. Por fim, seguem os Apêndices e Anexo relacionados à presente 

tese, tais como instrumentos de coleta de dados e parecer de aprovação do comitê de ética. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

O presente texto é uma adaptação de parte do capítulo: 

A perspectiva evolucionista no estudo da cooperação 

 

Autores: 

Maria Emília Yamamoto1 

Monique Leitão1,2 

Tiago José Benedito Eugênio1, 3 

 

1 Laboratório de Evolução do Comportamento Humano - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal-RN, Brasil. 

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

Brasil. 

3 Colégio Bandeirantes, São Paulo-SP, Brasil. 

 

 

 

Livro: Contemporaneidade e Psicologia Evolucionista - M. L. Vieira & A.D. Oliva (Orgs.) 

Editora: Editora do Bosque, Universidade Federal de Santa Catarina. 

Status da publicação: Submetido. 
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Em certas situações, é comum surgirem heróis anônimos que ajudam pessoas 

desconhecidas, pondo em risco, às vezes, a própria vida. Foi o caso de Adriano Levandoski de 

Miranda, que, em 2006, salvou uma criança de três anos no Rio Pinheiros, depois que a mãe 

tentou suicídio pulando da ponte João Dias com o filho no colo. Ou o caso mais antigo do 

sargento Sílvio Hollembach, que no ano de 1977 jogou-se no tanque das ariranhas no 

Zoológico de Brasília para salvar um garoto de 13 anos. O sargento, que hoje dá nome ao 

zoológico, faleceu alguns dias depois do incidente em função das mordidas dos animais. O 

que desperta a curiosidade aqui é entender por que, diante de tragédias, tantas pessoas 

cooperam com indivíduos que nunca viram e com os quais, provavelmente, jamais irão se 

relacionar ao longo da vida, arcando com custos de tempo, dinheiro ou riscos pessoais. 

Certamente o fato de que os envolvidos não eram parentes e nem sequer se conheciam, 

torna o ato digno de honraria. Contudo, um detalhe a mais conferiu a estas histórias uma 

especial comoção nacional: as vítimas eram indivíduos imaturos e, portanto, impotentes frente 

ao perigo que corriam. É interessante observar que casos de violência contra crianças também 

ganham grande repercussão. Um bom exemplo é o Caso Isabella Nardoni, menina de cinco 

anos que morreu depois de agredida e arremessada pela janela de um prédio. O pai e a 

madrasta foram condenados pela morte da pequena Isabella, o que causou particular 

mobilização no país inteiro. 

Casos extremos chamam atenção por incitar forte desejo em ajudar, entretanto um 

olhar mais atento revela o quanto o nosso cotidiano é repleto de atitudes cooperativas. As 

trocas sociais são parte inerente ao nosso comportamento e emoções, e compreendê-las 

contribui para um melhor entendimento da própria natureza humana. Nessa seção, será 

apresentada uma breve introdução à temática da cooperação, para então discutirmos a possível 

relação entre a disposição em ajudar e as características que denotam infantilidade. 
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Por que ajudamos uns aos outros 

Seres humanos são eminentemente animais sociais, os quais não apenas precisam 

conviver com outros indivíduos como necessitam da ajuda uns dos outros durante toda a vida. 

Já ao nascer, o bebê humano depara-se com a vital necessidade de cooperação, uma vez que 

ele precisará ser alimentado, cuidado e protegido por aqueles que estão à sua volta. Mais 

tarde, este indivíduo irá integrar grupos e se envolver em interações complexas, de modo que 

a capacidade de cooperar será aplicada e testada continuamente. 

Os comportamentos cooperativos de humanos e de outros animais têm sido analisados 

de modo bastante consistente por teorias de base evolucionista, isto é, fundadas nos princípios 

da teoria da evolução pela seleção natural, cunhados por Charles Darwin e Alfred Russel 

Wallace (Darwin, 1859/1996; Lewin & Foley, 2004). Inicialmente, constituiu-se em um 

desafio explicar como um comportamento que implica em custos ao indivíduo poderia 

evoluir. Entretanto, análises dos custos e benefícios médios para o indivíduo, sem se restringir 

a instâncias isoladas, se mostraram essenciais para entender o processo de evolução da 

cooperação (Brosnan & Bshary, 2010; West, Griffin, & Gardner, 2007). 

Para compreender a perspectiva evolucionista sobre a cooperação é interessante 

esclarecer alguns conceitos fundamentais. A teoria da evolução defende que todos os seres 

vivos evoluem, ou seja, se modificam ao longo do tempo. A seleção natural é o principal 

mecanismo pelo qual a evolução ocorre, sendo o processo que, ao longo das gerações, 

seleciona traços físicos e comportamentais que conferem vantagens aos indivíduos em termos 

de sobrevivência e reprodução, de modo a se propagar na população (Alcock, 2009). Portanto, 

para que a evolução ocorra é preciso haver: 1) variação nas características dos indivíduos; 2) 

hereditariedade destas características; e 3) diferenças no sucesso reprodutivo dos indivíduos 

em função de tais características (taxas diferentes de sobrevivência dos descendentes). Outro 

conceito fundamental na teoria é o conceito de aptidão, que pode ser entendida como uma 
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medida do sucesso reprodutivo, sucesso pelo qual um traço é passado a futuras gerações 

comparado a outras variantes do mesmo traço (Barrett, Dunbar, & Lycett, 2002). 

Diferentes autores consideram a cooperação como um comportamento que beneficia 

aquele que recebe a ação e envolve custos para quem executa a ação (Nowak, 2006; Sachs, 

Mueller, Wilcox, & Bull, 2004). Outros autores utilizam definição semelhante para conceituar 

comportamento pró-social, ressaltando o aspecto da intenção de beneficiar o outro (Barclay & 

Van Vugt, 2015; Cronin, 2012; Eisenberg & Mussen, 1989). Uma definição interessante, sob 

o ponto de vista evolucionista, conceitua cooperação como um comportamento que promove 

um benefício a um outro indivíduo (recipiente) e a evolução do comportamento é dependente 

do seu efeito benéfico sobre o recipiente (West et al., 2007), ou seja, o comportamento é 

considerado cooperativo se ele evolui para conferir o benefício ao recipiente. Neste sentido, a 

cooperação pode ou não trazer retornos benéficos ao emissor da ação no seu tempo de vida. A 

análise deste aspecto nos ajuda a compreender a evolução deste comportamento. 

O processo de evolução da cooperação ocorre a partir de diferentes mecanismos. A 

conhecida cooperação entre pais e filhos ou entre outros parentes pode ser explicada pelos 

benefícios genéticos claramente existentes, operados pelo processo de Seleção de parentesco 

(Hamilton, 1964). Ao contribuir para o sucesso de um parente, o emissor pode arcar com 

custos mais altos do que os retornos em seu tempo de vida, entretanto o comportamento se 

mantém uma vez que os ganhos de representatividade genética nas próximas gerações supera 

os custos (Axelrod & Hamilton, 1981). Por implicar em custos no tempo de vida do 

indivíduo, este tipo de cooperação pode ser chamado de cooperação altruística ou altruísmo 

(West, El Mouden, & Gardner, 2011). 

Por outro lado, o nosso engajamento em tarefas de cooperação com pessoas não 

aparentadas é em parte sustentado pela expectativa de retribuição por parte daqueles que 

ajudamos diretamente, isto é, sustentado pelo chamado Altruísmo recíproco (Trivers, 1971) 
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ou Reciprocidade direcionada (Sachs et al., 2004), em que os benefícios da retribuição 

superam os custos iniciais. Ou ainda pode se manter por efeito da Reciprocidade indireta, que 

demonstra que quem observou a ajuda ou tomou conhecimento da reputação do cooperador, 

tende a cooperar com o mesmo, em uma retribuição indireta (Alexander, 1985; Milinski, 

Semmann, & Krambeck, 2002; Nowak & Sigmund, 1998). Este tipo de cooperação envolve 

benefícios no tempo de vida do indivíduo, mesmo que em longo prazo, podendo ser nomeado 

de cooperação com benefício mútuo (West et al., 2011). É importante ressaltar que estes 

balanços de custos e benefícios não envolvem cálculos conscientes por parte dos indivíduos. 

Mecanismos emocionais e motivacionais adaptados são ativados,  suscitando comportamentos 

que em média trouxeram vantagens aos nossos antepassados. 

Ao longo da história evolutiva de nossos ancestrais caçadores-coletores, os 

comportamentos cooperativos auxiliaram os indivíduos a enfrentarem desafios importantes 

como a busca por alimento, a defesa contra predadores e o cuidado aos infantes, por exemplo. 

Diversos fatores modulam a expressão da cooperação, tais como o sentido de pertinência e 

beneficiamento do próprio grupo; coalizão e rivalidade entre grupos; reconhecimento e 

recordação de possíveis indivíduos cooperadores e trapaceiros; mecanismos de supervisão, 

dentre muitos outros. A seguir, vamos abordar aspectos que também podem afetar a 

cooperação: as características individuais dos parceiros potenciais. 

  

As características infantis 

As respostas de afeto direcionadas a bebês e a crianças foi o alvo de estudo de um 

importante etólogo austríaco, Konrad Lorenz. Em 1943, Lorenz propôs que certos atributos 

presentes nos bebês, os chamados “esquemas de aspectos infantis” ou “esquemas de bebê”, 

seriam capazes de desencadear respostas emocionais de afeto e teriam importante papel no 

cuidado (Lorenz, 1971). Em humanos, os chamados traços infantis dizem respeito a um 
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conjunto de características que são tipicamente encontradas em nossos bebês, quando 

comparados ao padrão adulto, como cabeça grande em relação ao corpo, olhos grandes e testa 

saliente em relação ao rosto, bochechas e membros rechonchudos, boca e nariz pequenos e 

queixo retraído (Leitão & Castelo-Branco, 2010; Lorenz, 1943; Lorenz, 1971). A presença 

destes traços em crianças, acompanhados de certos comportamentos específicos, como os 

movimentos desajeitados e o sorriso, tornam os bebês particularmente graciosos aos olhos 

daqueles que estão à sua volta (Hrdy, 2001; Lorenz, 1981/1995). 

Diversas pesquisas têm evidenciado que os atributos infantis estão intimamente 

ligados ao quanto consideramos alguém gracioso e o quanto este indivíduo desperta em nós o 

cuidado. Neste sentido, os bebês são, em geral, percebidos como mais fofinhos quanto mais 

seus traços se aproximam do padrão infantil (Alley, 1981; Glocker et al., 2009), sendo 

também avaliados como mais jovens em comparação a bebês considerados menos atrativos 

(Lobmaier, Sprengelmeyer, Wiffen & Perrett, 2010; Ritter, Casey, & Langlois, 1991). Além 

disso, estas percepções afetam a disposição dos pais ao cuidado. Crianças consideradas mais 

fofinhas chegam a receber mais sorrisos e vocalizações de seus pais (Hildebrandt & 

Fitzgerald, 1983) e, por outro lado, crianças com faces menos infantilizadas tendem a inibir 

menos eficazmente a agressão por adultos (Frodi et al., 1978; Maier, Holmes, Slaymaker, & 

Reich, 1984).  

Mas será que esta percepção e cuidado se estende a indivíduos adultos? Em geral, 

adultos que se aproximam ao esquema infantil são percebidos como mais ternos, ingênuos, 

honestos, bondosos, fracos fisicamente e submissos (Berry & McArthur, 1985, 1986; 

Zebrowitz & Montepare, 1992). Ademais, certas características físicas que denotam 

vulnerabilidade, como idade, sexo, musculatura e posturas físicas, também estão relacionadas 

a sentimentos de piedade e tendência à proteção. Há evidência de que crianças, pré-
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adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com musculatura menos desenvolvida despertam 

mais fortemente tais sentimentos em outras pessoas (Dijker, 2001).  

O sentimento de empatia também pode ser afetado pela idade dos indivíduos que 

passam por algum tipo de necessidade, e até mesmo animais de outras espécies podem 

despertar reações empáticas. Uma interessante pesquisa mostrou que as pessoas tendem a 

sentir mais empatia em relação uma criança ou a um cachorro que esteja passando por 

necessidade do que em relação a uma mulher adulta (Batson, Lishner, Cook, & Sawyer, 

2005). Os autores sugerem que a capacidade humana de sentir empatia por estes indivíduos, 

mesmo desconhecidos, pode ser produto de uma tendência generalizada ao cuidado a infantes. 

Uma vez que os traços infantis estão relacionados a percepções específicas, pode-se 

afirmar que eles incitam a cooperação? Poucos estudos, até então, investigaram esta questão, 

mas eles têm apontado para uma interessante tendência. Em um desses estudos, os 

pesquisadores distribuíram em vias públicas cópias de um mesmo currículo profissional, 

simulando que estes teriam sido perdidos antes de serem enviados a supostas empresas 

contratantes (Keating, Randall, Kendrick, & Gutshall, 2003). Os pesquisadores verificaram 

que as pessoas foram mais propensas a enviar por correio currículos que continham fotos de 

indivíduos com traços infantis manipuladamente acentuados do que com traços atenuados.  

Na pesquisa conduzida por Lishner, Oceja, Stocks e Zaspel (2008), os participantes 

foram expostos a relatos de indivíduos que estavam passando por alguma necessidade e 

verbalizaram sentir mais preocupação empática em relação a adultos que apresentavam faces 

infantilizadas (digitalmente manipuladas) do que a adultos com faces mais maduras. O mesmo 

ocorreu em relação a adultos com vozes mais infantis comparados aos de vozes mais maduras. 

A maioria dos estudos apresentados confere razoável suporte à ideia de que as pistas 

infantis afetam a percepção de vulnerabilidade, empatia e tendência a proteger, possivelmente 

porque ativam um sistema parental emocional e motivacional de cuidado. Alguns autores 
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consideram que a motivação para ajudar evocada pela emoção afetuosa seria uma motivação 

altruísta, que estaria relacionada a sentimentos de generosidade, gratidão, piedade e 

benevolência (McDougall, 1908). Ademais, os sentimentos afetuosos e de compaixão podem 

estar fundamentados no forte impulso dos pais mamíferos de promover cuidados a seus 

filhotes vulneráveis e dependentes (de Waal, 1996; Sober & Wilson, 1998). 

Com o intuito de explicar estes fenômenos, alguns autores defendem que sentimentos 

empáticos e afetuosos integram o impulso humano de cuidar e proteger a prole, e que estes 

sentimentos e os comportamentos de cuidado associados podem ser generalizados para outros 

indivíduos em distintos contextos, inclusive a estranhos (Batson et al., 2005). 

A motivação para cuidar e proteger crianças, principalmente aquelas que apresentam 

traços infantis mais acentuados, é a expressão, por excelência, da seleção de parentesco. 

Cuidar dos filhos é uma ação que aumenta, e muito, a aptidão do indivíduo que apresenta esse 

cuidado. Consideramos esse comportamento tão natural que tendemos a esquecer que ele só 

se mantém, na nossa e em outras espécies, porque ele é necessário para que um filhote frágil e 

dependente possa sobreviver. Pais de filhos pequenos sabem muito bem que os custos de 

manter um bebê são enormes (quais pais e mães não se lembram das noites em claro, do choro 

que não para, das birras, das recusas em se alimentar, entre outros). Consequentemente, os 

benefícios devem ser pelo menos equivalentes, e o são. Mas porque cuidar e proteger mais um 

bebê mais bonito, mais fofinho? 

Um das hipótese é a de que bebês mais fofinhos possuem mais gordura corporal que, 

por um lado, fornece uma reserva energética importante para o desenvolvimento cerebral 

(Hrdy, 2001), hipótese que é fortalecida por estudo recente, que demonstra que mulheres com 

mais gordura corporal na região dos quadris tem filhos com QI mais alto (Lassek & Gaulin, 

2008). Outra hipótese sugere que o bebê fofinho e cheio de gordura está fazendo 

autopublicidade sobre suas chances de sobrevivência, mostrando ser saudável e ter condições 
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adequadas para seu desenvolvimento, principalmente neurológico (Hrdy, 2001). Outra 

hipótese é a de que a presença dos traços infantis indique mais imaturidade e dependência 

parental, sinalizando que este precisa de mais cuidado do que indivíduos mais velhos, tendo 

importante papel na competição por cuidado (Lyon, Eadie, & Hamilton, 1994). 

Provavelmente, as características infantis foram atrativas e podem ter desencadeado 

um processo de seleção desenfreada, com bebês que apresentavam tais traços mostrando 

maior taxa de sobrevivência e cuidadores preferindo e cuidando mais de bebês com esses 

traços, o que por sua vez aumentou não apenas a frequência de bebês mais fofinhos, como 

exacerbou a presença desses atributos nos bebês (West-Eberhard, 1983). Entre os homens, os 

traços infantis podem ter despertado em nossos ancestrais a motivação para proteger ou, até 

mesmo, antes que a paternidade fosse algo bem estabelecido, podem ter refreado impulsos 

agressivos.  Isto é semelhante ao que ocorre em alguns primatas não humanos, nas quais os 

filhotes tem pelagem de cor diferente daquela dos adultos e, enquanto permanecem com ela, 

em geral não são atacados pelos machos (Treves, 1997). Assim, a seleção pelos traços infantis 

e gordura corporal pode ter agido em nossos ancestrais tanto nos bebês, exacerbando os 

traços, como nos cuidadores, fortalecendo a preferência por eles (Hrdy, 2001). 

Por se tratar de uma relação, estima-se que tanto características do infante (atributos 

infantis) como características dos cuidadores em potencial (idade, sexo) influenciem a 

percepção afetuosa e as tendências de cuidado e cooperação em relação aos sujeitos 

dependentes. Possivelmente, o grau com que crianças evocam tendências cooperativas deve 

variar em intensidade, sendo mais forte em relação àqueles que são percebidos como mais 

graciosos e que apresentem mais traços infantis. Entretanto, o modo como estes fatores se 

influenciam e que tipos de traços infantis exercem efeito sobre estes comportamentos ainda 

são desafios interessantes a serem testados por futuras pesquisas empíricas. 
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OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 

Investigar a relação entre as características infantis de crianças entre 4-5 anos, a 

percepção de fofura e a expressão de comportamentos cooperativos e competitivos dirigidos a 

estas crianças por parte de indivíduos mais velhos de diferentes faixas etárias (crianças, 

adolescentes e adultos). 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Investigar o efeito da faixa etária (VI) e do sexo dos indivíduos (VI) sobre a percepção de 

fofura, beleza, inocência e propensão ao cuidado (VD’s) bem como sobre a expressão de 

comportamentos cooperativos e competitivos (VD’s) dirigidos a crianças entre 4-5 anos 

(Publicação 1 - Estudo empírico I). 

 

2. Investigar a correlação entre a percepção de fofura, beleza, inocência e propensão ao 

cuidado em relação a crianças entre 4-5 anos (VD’s) e a expressão de comportamentos 

cooperativos e competitivos (VD’s) dirigidos a estas crianças por parte de indivíduos de 

diferentes faixas etárias (VI) (Publicação 1 - Estudo empírico I). 

 

3. Construir e validar um banco de imagens faciais de crianças entre 4-5 anos de idade, com 

expressão neutra, para uso em pesquisas científicas (Publicação 2 - Estudo empírico II). 

 

4. Medir os traços infantis faciais em imagens de crianças entre 4-5 anos e investigar a 

correlação de cada um destes traços infantis (VD’s) com a percepção de fofura, beleza, 

inocência e propensão ao cuidado (VD’s) bem como com a expressão de comportamentos 



 

 14 

cooperativos e competitivos (VD’s) dirigidos a estas crianças por parte de indivíduos de 

diferentes faixas etárias (VI) (Publicação 3 - Estudo empírico III). 

 

5. Apresentar de forma sintética os principais bancos de imagens faciais de crianças e 

adultos disponíveis gratuitamente para pesquisas científicas, constituindo-se como 

instrumento de consulta aos pesquisadores interessados em selecionar faces em suas pesquisas 

(Publicação 4 - Nota técnica). 
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Babies are undoubtedly cute and this is closely related to how they look like and 

behave. The famous ethologist Konrad Lorenz was one of the first researchers who sought to 

understand this phenomenon. He proposed that certain attributes present in babies, called 

baby schema (kindchenschema in German) would be able to trigger emotional responses of 

affection and care in adults (Lorenz, 1943). For Lorenz, human babies when compared to the 

adult pattern present a set of particular characteristics: large eyes in relation to face, round and 

large head in relation to body size, protruding and large forehead in relation to face, retracted 

chin, small nose and mouth, prominent cheeks, relatively small body and short limbs. These 

physical attributes, combined with some behaviors as the awkward movements and smiles, 

make babies extremely likable (Hrdy, 1999; Lorenz 1971). 

Several studies have shown the relationship between baby schema and higher levels of 

perceived cuteness, youthfulness, attractiveness, preference and attention, what confirms 

experimentally Lorenz’s theory. Infants faces closer to baby standard (naturally or 

experimentally manipulated) are perceived as cuter, younger, more attractive and are looked 

at for longer (Alley, 1981; Hildebrandt & Fitzgerald, 1979; Lobmaier, Sprengelmeyer, 

Wiffen, & Perrett, 2010; Parsons, Katherine, Kumari, Stein, & Kringelbach, 2011). Attention 

responses in relation to children pictures are also correlated with cuteness and arousal ratings 

(Brosch, Sander, & Scherer, 2007; Sprengelmeyer, Lewis, Hahn, & Perrett, 2013). 

Furthermore, subjects have an attentional bias toward infant images and prefer them to adult 

ones (Cárdenas, Harris, & Becker, 2013; Fullard & Reiling, 1976). 

Other experiments point to the relationship between infant attributes and willingness 

to caretaking. Baby faces highly infantilized were evaluated as more cuddly and also elicited 

strong motivation to care (Glocker et al., 2009a). Children who were rated as cuter received 

more smiles and vocalizations from their parents (Hildebrandt & Fitzgerald, 1983) and 

preterm babies evaluated as more attractive by nurses had higher weight gain and shorter 
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hospitalization period, probably because they received more nurturing (Badr & Abdallah, 

2001). Interestingly, after viewing infant animal images subjects increase the performance on 

tasks that require extreme carefulness and focused attention. For the authors, this is a result of 

the cute traits processing adaptation that facilitates caring behavior (Nittono, Fukushima, 

Yano, & Moriya, 2012; Sherman, Haidt, & Coan, 2009). 

The biological basis of infantile affection has also been investigated. Baby images 

caused an immediate activation in subjects’ medial orbitofrontal cortex, an area implicated in 

reward behavior (Kringelbach et al., 2008). Another research found that high baby schema 

infant images promote greater activation in adults’ nucleus accumbens, a key structure of the 

mesocorticolimbic system (Glocker et al., 2009b). With respect to hormonal mechanisms, the 

studies show different results. Premenopausal women and young women taking oral 

contraceptives were more sensitive to variations of cuteness (Sprengelmeyer et al., 2009). 

However, there were no differences either in cuteness rates or in incentive salience (prolonged 

viewing time) of infant faces across the menstrual cycle in regularly cycling women 

(Sprengelmeyer et al., 2013). 

Other aspects of the perceiver subjects can change the pattern of responses to infants 

and children. The gender for example, seems to have significant influence. Women show 

more ability to discriminate cuteness cues than men (Lobmaier et al., 2010) and express 

interest and attentional bias toward infants which are stronger and stabler fashion than men 

(Cárdenas et al., 2013). Females also are willing to put more effort to look at infant faces 

(Charles, Alexander, & Saenz, 2013; Parsons et al., 2011), while men exert more effort to 

view opposite-sex faces (Hahn, Xiao, Sprengelmeyer, & Perrett, 2013). These findings are 

consistent with the hypothesis that females have evolved a higher sensitivity to infants due to 

their central role in infant care. This ability may help them to allocate caretaking resources to 

the youngest offspring while it needs mothering care (Cárdenas et al., 2013; Lobmaier et al., 
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2010). However, in some studies no sex differences were found in attentional bias to infant 

faces and in viewing times to more infantile traits (Brosch et al., 2007; Parsons et al., 2011).  

The age of the subject has also been a factor investigated. Some studies suggest that 

the interest in babies is higher among adolescents than in children (Feldman, Nash, & 

Cutrona, 1977; Fullard & Reiling, 1976). The authors argue that the preference for infants in 

adolescence would be related to sexual maturity, when they are able to play the role of 

parents. On the other hand, some studies indicate an early interest among children in 

interacting with babies and responding to infantile pattern (Maestripieri & Pelka, 2002; 

McCall & Kennedy, 1980; Sanefuji, Ohgami, & Hashiya, 2007). However, older children are 

more consistent in their attention to immature features when rating faces (Gross, 1997). 

From an evolutionary point of view, the positive responses to infants are intrinsically 

related to the adapted function of promoting caregiving behavior and enhancing offspring 

survival (Bowlby, 1969; Darwin, 1872; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Lorenz, 1971). In our species, 

babies demand high parental investment since they are extremely dependent and need long-

term care (Bjorklund, 1997; Hrdy, 1999). In this context, many cognitive mechanisms 

(attentional, motivational) have evolved in response to infant, a stimulus with high biological 

significance for reproductive success (Brosch et al., 2007; Glocker et al., 2009b).  

Once neonatal attraction is also expressed toward unrelated children, some authors 

suggest that this general propensity has been shaped by evolution also to evoke alloparental 

care (Cárdenas et al., 2013; Caria et al., 2012; Glocker et al., 2009a). In species that have very 

dependent young, alloparental care is very common and it may have been favored by kin 

selection, reciprocal altruism or to enhance the individuals’ parental skills (by natural 

selection) (Crittenden & Marlowe, 2008; Silk, 1999). 

Most part of the studies presented shows that children affect the perception and 

tendency to protect. In order to explain these phenomena, some authors argue that empathic 
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and compassionate feelings integrate the human impulse to care and protect offspring, 

especially in mammals that care for their vulnerable young (de Waal, 1996; Sober & Wilson, 

1998; Zebrowitz & Montepare, 1992). On a theoretical perspective, the motivation to help 

evoked by affectionate emotion represents altruistic motivation, which is related to feelings of 

generosity, gratitude, compassion and benevolence (McDougall, 1908).  

In this context, is it possible that the infantile traits also encourage prosocial behaviors 

toward children? Few studies investigated this special issue. Dion (1972) found that children 

with attractive faces tend to receive less negative evaluations by adults when committing a 

severe transgression. Zebrowitz, Brownlow, and Olson (1992) found that adults use more 

baby talk when they are instructing babyfaced four-year-old children than maturefaced ones. 

Furthermore, children who received higher levels of baby talk expressed better performance 

on the task, revealing that in some sense these children received more help. 

The literature presented here provides support to the effect of infants and children on 

different perceptions and behaviors. Even though some studies investigate the subject’s age, 

few used the same task to compare the cognitive and behavior responses toward children 

across lifespan. Some authors suggest that human altruism capacity has its foundations in 

mechanisms originally evolved to provide care for infants (Batson, Lishner, Cook, & Sawyer, 

2005). Considering this, we can expect that age range affects competitive and cooperative 

behaviors toward children, but it is still necessary to directly test these aspects. 

The aim of this article was to investigate the relation between the subjects’ perception 

about a young children and their tendency to compete or help in a game interaction. For this 

purpose, we tested the effect of subject’s age range (children, adolescents and adults) and 

subject’s sex on positive perceptions about the children (cuteness, beauty, intelligence, 

naïveness) and the relation of these perceptions on cooperative and competitive behaviors. 
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Method 

Subjects 

A total of 244 subjects (120 female) participated of this study. They were tested in 

dyads composed by one child aged 4-5 years that played matches of tic-tac-toe with an older 

opponent. Three types of dyads were examined: Child-Child, Child-Adolescent and Child-

Adult. The dyads had equivalent distribution by sex; half of them were formed by subjects 

from the same sex (female x female; male x male) and the other half from different sexes 

(female x male; male x female). Table 1 shows the distribution of the subjects. 

The subjects’ age ranges were established considering different developmental 

periods. All dyads were composed by a child aged 4-5 years old, period of early childhood in 

which the individual has the cognitive abilities to interact in a game, but does not have a high 

capacity to develop complex strategies in tic-tac-toe (Cole & Cole, 2001; Crowley & Siegler, 

1993). Furthermore, some studies reveal that baby schema is particularly powerful from 

infancy until about 5 years old (faces between 4.67–6.42 years old), when probably the 

infantile configuration changes its shape (Luo, Li, & Lee, 2011; Sanefuji et al., 2007). 

As older players, we tested children between 8-9 years old, period of middle childhood 

when the individuals have some skills more developed such as theory of mind, logical 

reasoning, empathy, and so on that enables them to perform complex strategies in tic-tac-toe 

(Astington, 1993; Crowley & Siegler, 1993; Yang, Rosenblau, Keifer, & Pelphrey, 2015). The 

other groups were adolescents (14-16 years old) and adults (25-35 years old) in order to 

investigate the different responses across the lifespan. Considering the adults, we established 

this age range to avoid undergraduate subjects from the so-called emerging adulthood period 

(Arnett, 2000). Many researches have criticized the prevalent undergraduate samples in the 

behavioral sciences, especially from Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic 

(WEIRD) societies (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010). 
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Each subject participated only once in this study. All children and adolescents were 

enrolled in public schools in the city of Natal, Northeast Brazil and data collection were done 

at schools. None of the adults were teachers or education professionals. Informed consent was 

obtained from all subjects or signed by their guardians. Ethical procedures were approved by 

the ethics committee at Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brazil (No 313/11), in 

accordance with Resolution No 196/96 of the National Health Council – Brazil (1996). 

 

Procedure 

Training: Previously to the experiment, each subject was presented to tic-tac-toe rules 

and played a few training rounds with a researcher. Only the older subject of the dyad, was 

presented to a winning strategy that improved the player’s chance of victory. Our aim was to 

create a situation in which the older subjects had greater advantage over the younger, and a 

greater chance to win the game, if they so wished.  

Game: When the subjects of the dyad met each other, they were instructed to play ten 

consecutive matches of tic-tac-toe, in which the older player was always the first to play. This 

procedure gives an advantage to older participants and allows them to choose to use or not the 

winning strategy that they had learned. We focused attention on the older subject to 

understand the ontogeny of competitive and cooperative behaviors. An experimenter observed 

the dyad’s interaction during the game and recorded three competition indicators: number of 

Table 1. Distribution of the subjects.   

Dyad Age range  Dyad Sex Total Dyads 
Same sex Different sex 

             Child     x    Child 
(4-5 years old)                 (8-9 years old) 21 21 42 

             Child     x    Adolescent 
 (4-5 years old)                (14-16 years old) 20 20 40 

             Child     x    Adult 
 (4-5 years old)                (25-35 years old) 20 20 40 

Total 61 61 122 dyads 
(244 subjects) 
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victories, use of winning strategy and expression of competitive behaviors (e.g., celebrating 

the victory, making fun of the other) by the older subject; and one indicator of cooperation: 

expression of helping behaviors by the older subject (e.g., teaching the game, allowing the 

younger player to win, celebrating the victory of the younger player). We used a wooden tic-

tac-toe game set in order to make the activity more attractive and fun for children. No subjects 

knew each other before this study. 

After the game: The older subjects rated how cute, naïve, beautiful and intelligent was 

the child with whom they played. They also rated their own motivation to caress and to help 

the child. For each question, they marked a point in a line with 100mm length according to the 

intensity of the perceived parameter evaluated. The lines ranged from 0 (e.g., “Not cute at 

all”) to 100 (e.g., “Very cute”). Two lines were used as practice trials to check if the subjects 

had understood the task, especially the children. 

 

Statistical analysis  

In order to test the competition and cooperation indicators, we conducted a 2x3 

General Linear Model [GLM] with the independent variables Dyad Age range (ChilxChild, 

ChildxAdolescent, ChildxAdult) and Dyad Sex (Same sex, Different sex) and four dependent 

variables: number of victories of the older subject; frequency of use of winning strategy by 

the older subject; frequency of competitive behaviors expressed by the older subject; 

frequency of helping behaviors expressed by the older subject. The rating scores were tested 

performing a 2x3 GLM with the independent variables Dyad Age range and Dyad Sex and six 

dependent variables: cuteness, naïveness, beauty, intelligence, motivation to caress and 

motivation to help the child. Pearson’s correlation coefficients between the competitive and 

cooperative indicators and the rating scores were also computed.  
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The significance level was set at 5% for all analyses (p ≤ .05). We report η²parcial as a 

measure of effect size. For post-hoc pairwise comparisons we used the Bonferroni correction. 

Significant interactions were further investigated using two-tailed paired samples t-tests.  

 

Results 

Competition and cooperation indicators 

- Victories of the older subject 

The analysis showed a significant interaction between the effects of Dyad Age range 

and Dyad Sex with a large effect size (F(2, 116) = 9.47, p < .001, ηp² = .14). Post-hoc tests 

were significant only for adult subjects (p = .001), so the adults of the same sex dyads won 

more matches than the adults of the different sex dyads (M = 8.05, SD = 1.82 vs. M = 5.8, SD 

= 2.14, respectively). In this case, the number of victories illustrates greater competition by 

adults when playing against children of their same sex.  

Figure 1 illustrates Dyad Age range and Dyad Sex effects on each competition and 

cooperation indicator. The figure shows that all older subjects won in average about eight 

matches. But are the subjects of different age ranges competing in a same way? Let’s take a 

look at the other competitive indicators. 

 

- Use of winning strategy  

We found a significant effect of Dyad Age range with a medium effect size (F(2, 116) 

= 6.369, p = .002, ηp² = .099) and post-hoc tests indicated that 8-9 years old children used the 

winning strategy more times than adults did (M = 5.55, SD = 3.35 vs. M = 3.08, SD = 2.99) (p 

= .002). This result suggests that 8-9 years old children are intentionally competing and trying 

to beat the younger child.  
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There was also a significant effect of Dyad Sex with a small effect size (F(1, 116) = 

5.168, p = .025, ηp² = .043), therefore the same sex dyads of all age ranges used more 

frequently the winning strategy than the different sex dyads (M = 5.03, SD = 3.42 vs. M = 

3.74, SD = 3.08). Considering this competitive indicator, the subjects compete more when 

they are facing same sex opponents. 

 

- Competitive behaviors  

The analysis revealed a significant interaction between the effects of Dyad Age range 

and Dyad Sex with a medium effect size (F(2, 116) = 4.133, p = .018, ηp² = .067). Post-hoc 

tests were significant only for 8-9 years old children (p = .007), indicating that older children 

playing with different sex opponents expressed more competitive behavior than children 

playing with same sex opponents (M = 5.52, SD = 3.54 vs. M = 2.95, SD = 2.2). This indicator 

measured how intense was the contact during the game. This result suggests that 8-9 years old 

children were more competitive to younger children of opposite sex. Figure 1 illustrates how 

low was the expression of competitive behaviors in adolescents and adults. 

 

- Helping behaviors  

There was a significant main effect only for Dyad Age range with a large effect size 

(F(2, 116) = 32.09, p < .001, ηp² = .356). Post-hoc tests indicated that adults expressed more 

helping behaviors than 8-9 years old children (M = 4.9, SD = 2.7 vs. M = 1.1, SD = 1.08) and 

adolescents did (M = 2.18, SD = 2.5) (both with p < .001). 
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Figure 1. Indicators of competition and cooperation expressed by the older subject of the dyad 
during ten matches of tic-tac-toe. Solid lines illustrate significant interaction between the 
effects of Dyad Age range and Dyad Sex. Dotted lines illustrate Dyad Age range main effect. 
Arrows inside the bars indicate Dyad Sex main effect. 
 

 

Rating scores 

In order to measure the older subject’s perception in relation to the 4-5-year-old child, 

we used ratings related to childishness perception (cuteness and naïveness ratings), beauty 

perception (beauty ratings) and capacity perception (intelligence ratings). 
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The analysis showed a significant main effect of Dyad Age range for cuteness (F(2, 

116) = 3.746, p = .027, ηp² = .061; medium effect size), naïveness (F(2, 116) = 10.718, p < 

.001, ηp² = .156; large effect size) and beauty ratings (F(2, 116) = 9.322, p < .001, ηp² = .138; 

large effect size). Post-hoc tests indicated that 8-9 years old children evaluated their 

opponents as less cute than the adolescents did (M = 64.88, SD = 37.4 vs. M = 81.90, SD = 

24.88; p = .041), as less naïve than the adolescents (M = 49.29, SD = 41.46 vs. M = 73.78, SD 

= 30.13; p = .003) and adults did (M = 81.25, SD = 23.92; p < .001) and as less beautiful than 

the adolescents (M = 53.33, SD = 38.26 vs. M = 71.8, SD = 28.61; p = .019) and adults did (M 

= 81.58, SD = 19.93; p < .001). Clearly, 8-9 years old children evaluated their opponents less 

positively than other age ranges subjects. 

The analysis reveled a significant interaction between Dyad Age range and Dyad Sex, 

with a small effect size (F(2, 116) = 3.283, p = .041, ηp² = .054), for intelligence ratings. Post-

hoc tests were significant only for adolescents (p = .012), indicating that the adolescents that 

interacted with opponents of the same sex evaluated their opponents as more intelligent than 

the adolescents that played with the opposite sex (M = 79.85, SD = 22.47 vs. M = 57.00, SD = 

31.49). 

The ratings of motivation to caress and motivation to help the child were used to 

measure the reported tendency to take care of children. No significant effects were found in 

relation to theses ratings. It means that the subjects of different age ranges reported 

motivations in the same intensity. Curiously, despite these similar reported responses the 

experimental results showed that adults actually helped their opponents more than children 

and adolescents did. 
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Figure 2. Rating responses given by the older subjects of the dyad in relation to 4-5-year-old 
child. Solid lines illustrate significant interaction between the effects of Dyad Age range and 
Dyad Sex. Dotted lines illustrate the Dyad Age range main effect.  
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Correlations: competition, cooperation and ratings 

We performed correlation analysis to complement the previous results, intending to 

understand the association between the ratings and competitive and cooperative attitudes 

during the experimental game. Table 2 presents the significant results. 

Among 8-9 years old children, cuteness ratings were negatively correlated with 

competitive behaviors during the game in same sex dyads (r = -.621; p = .003). It means that 

the cuter the younger children the less competitive behavior were expressed by 8-9 years old 

children from the same sex of their opponents. However the opponent’s beauty seems to be 

related to an opposite effect in children and adolescents older subjects. The 8-9 years old 

children’s beauty ratings were negatively correlated with helping behavior in same sex dyads 

(r = -.488; p = .025). In a similar direction, the adolescents’ beauty ratings were positively 

correlated with the use of the winning strategy in same sex dyads (r = .655; p = .002). These 

results indicate that in these age ranges the more beautiful the opponent (4-5 years old 

children) of the same sex, the higher was the competition. 

Interestingly, the 8-9 years old children’s naïveness evaluations were positively 

correlated with competitive behaviors in dyads of different sexes (r = .596; p = .004). Maybe 

the typical competition among boys and girls in this age range is heightened when the 

opponent is perceived as very naïve. Other intriguing results are the intelligence ratings in 8-9 

years old children, that were negatively correlated with competitive behaviors in same sex 

dyads (r = -.567; p = .007) and with victories in same sex (r = -.469; p = .032) and different 

sex dyads (r = -.505; p = .020). Maybe, when children are facing a strong competitor (in their 

perception) they tend to lose more and express less competition during the game. 

In adults, the positive perception of the child seems to be strong related to less 

competitive and/or more cooperative attitudes. Cuteness ratings were negatively correlated 

with competitive behaviors in dyads of different sexes (r = -.519; p = .019) and with the 
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frequency of use of winning strategy in same sex dyads (r = -.463; p = .040). Furthermore, 

adults’ naïveness ratings were negatively correlated with the number of their victories in 

same sex dyads (r = -.460; p = .042) and intelligence ratings negatively correlated with 

competitive behaviors in different sex dyads (r = -.519; p = .019). Finally, ratings of 

motivation to caress were positively correlated with helping behavior in same sex dyads (r = 

.549; p = .012). 

 
Table 2. Description of significant correlations between ratings and competitive and 
cooperative indicators. 

Ratings Older subjects Competitive and cooperative 
indicators 

Significant 
correlations 

!Beauty 8-9y Children "Helping behavior (SameSex) r = -.488; p = .025 

Adolescents !Strategy use (SameSex) r = .655; p = .002 

!Cuteness 
8-9y Children "Competitive behavior (SameSex) r = -.621; p = .003 

Adults "Strategy use (SameSex) 
"Competitive behavior (DiffSex) 

r = -.463; p = .040 
r = -.519; p = .019 

!Intelligence 
8-9y Children 

"Victories (SameSex) 
"Victories (DiffSex) 
"Competitive behavior (SameSex) 

r = .-469; p = .032 
r = -.505; p = .020 
r = -.567; p = .007 

Adults "Competitive behavior (DiffSex) r = -.504; p = .023 

!Naïveness 
8-9y Children !Competitive behavior (DiffSex) r = .596; p = .004 

Adults "Victories (SameSex) r = -.460; p = .042 

!Motivation 
to Caress Adults !Helping behavior (SameSex) r = .549; p = .012 

 

 

Discussion 

 In this research we examined how individuals of different age ranges perceived and 

interacted with a child between 4-5 years old during matches of tic-tac-toe. Our findings 

showed that affectionate perceptions and prosocial behaviors toward the child tend to become 

stronger with increasing age throughout lifespan. 
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 In our experiment, children aged 8-9 years expressed more competition and less 

helping behavior than the other age ranges. From a developmental perspective, selfish 

behavior during middle childhood is commonly described in literature, with some evidences 

indicating an increased cooperative behavior in comparison to younger children (Benenson, 

Pascoe, & Radmore, 2007; Eisenberg & Fabes, 1998). In this period of development, children 

are very involved in games and tournaments due to the improved capacity to understand and 

be interested in game with rules (DeVries, 2015). Taken together, these aspects can explain 

why our subjects aged 8-9 years were so excited to use the winning strategy they have learned 

and to beat their opponents. Cognitive aspects such as the inhibitory control still in 

development could also contribute to this tendency (Williams, Ponesse, Schachar, Logan, & 

Tannock, 1999).  

 However, our results in relation to older children are not totally explained only 

because of their interest in games and tendency to compete. Actually, we have to understand 

how they are affected by the young child stimulus. This study showed that children between 

8-9 years old evaluated the young child less positively (less cute, beautiful and naïve) than the 

other subjects. So this age range group perceives their opponents in a less affectionate way 

and their behavior is in line with this perception. However a subtle correlation result indicates 

that the parental tendency may be starting. The higher the cuteness perception about a child, 

the lower the competitive behavior expressed by children 8-9 years old (on same sex dyad). 

 Regarding the adolescents, we expected an intermediate behavior, once they are facing 

a transition period (Cole & Cole, 2001). In some way it happens, because adolescents showed 

in general more positive evaluations about the young child (more cute, beauty and naïve) than 

the children 8-9 years old. On the other hand, they exhibited less cooperative behavior than 

the adults did.  



 

 31 

 Considering that the tic-tac-to is a competitive game, we could say that a spontaneous 

helping behavior per se is not expected. However, this study showed an experimental 

evidence of a very strong helping behavior and less competition expressed by adults toward 

the young children and also a more positive perception about them (more beautiful and naïve). 

Besides, the correlations showed that the higher the positive perception about the young child 

(cute, naïve, intelligent) the lower competition expressed by them; and also a positive 

association between the reported motivation to caress and effective helping. 

 Concerning the sex variable, we found that the children 8-9 years old tend to compete 

specially with the opposite sex, what is easily explained by their involvement on play and 

interaction with peers. Adolescents evaluated the young child of their same sex as more 

intelligent than child of the opposite sex, conversely the more beautiful the same sex child, the 

higher competition in this dyad. Among adults, this variable does not appear to be central in 

the interaction, once we found correlation results for the both sex dyads in the same direction 

(more positive perception associated to less competition). 

 The present study demonstrated that a child between 4-5 years old is definitely a 

stimulus that evokes different perceptions and behaviors among older children, adolescents 

and adults. Young children became more likable and the degree of this likeability was directly 

associated with less competition and more cooperation as the subject’s age increased. 

 Further studies are necessary to identify how the baby schema features affect 

perception and prosocial interactions across the lifespan, including investigations of other age 

ranges, for example elder subjects.  

 Theses evidences support the power of parental tendency and the role of sexual 

maturity on modulating the responses that favor, protect and help young individuals. 

Considering the strong vulnerability and long period of dependency of human babies and 

children, the evolution favored a set of mechanisms on infants and also in their caregivers to 
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enhance the alloparental care (Bjorklund, 1997; Hrdy, 1999). In this sense, an evolutionary 

understanding is fundamental to explain the cognitive, emotional and behavioral reactions that 

children produce in subjects of different ages. 
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Human beings evolution is intrinsically connected to social interactions. That is why 

we are shaped with specific cognitive and behavioral skills to respond to social information, 

especially information from human faces. In order to understand the importance of these 

stimuli, different scientific fields use face images for studying preference, attractiveness, 

perception, attention, emotions, face detection, recognition and so on (Adolphs, 2002; Cross, 

Cross, & Daly, 1971; Duque & Vázquez, 2015; Thornhill & Gangestad, 1993; Yang, 

Kriegman, & Ahuja, 2002). 

Selecting the stimulus set that best fit a scientific purpose is one of the challenges of 

any researcher that intent to study faces. Some studies obtain images on Internet search 

engines, however in general this option does not provide reliable data about the individual on 

the picture or about manipulation of the image or face characteristics. Considering the 

significant information carried by human faces, different variables of the face images could 

affect the investigations such as age of the individual, race/ethnicity, make up, quality of the 

image and luminosity. For this reason, research groups have developed image datasets with 

high quality and well-controlled stimuli. 

There is a great amount of adult face image databases available for scientific research 

(Gross, 2005), in particular in the facial emotion area such as the Karolinska Directed 

Emotional Faces – KDEF (Lundqvist, Flykt,  & Öhman, 1998; Calvo & Lundqvist, 2008) and 

NimStim Set of Facial Expressions (Tottenham et al., 2009) or from computer science fields 

as the FERET database (Phillips, Moon, Rizvi, & Rauss, 2000). Most of the datasets show the 

faces of young adults, but there are collections that include other age ranges as the Center for 

Vital Longevity Face Database – CAL/PAL (Minear & Park, 2004) and FACES Database 

(Ebner, Riediger, & Lindenberger, 2010). 

Despite the relevance of studies on children faces, only in recent years researchers 

started to construct well-controlled children databases. Among the international children sets, 
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very few are available for the scientific community and, in general those that are available 

include few individuals of each age. The Radboud Faces Database (Langner et al., 2010), for 

example, contains images of only 10 Caucasian children (6 female) showing eight facial 

expressions. Participants aged 7-12 years old and untrained subjects validated the expressions. 

The following paragraphs will present an overview of other existing children databases that 

foment research projects on child faces. 

The National Institute of Mental Health Child Emotional Faces Picture Set – NIMH-

ChEFS (Egger et al., 2011) is composed by 482 images of 59 child actors (39 female) aged 

10-17 years old posing five facial expressions (fear, angry, happy, sad and neutral) in two eye 

gaze conditions. Twenty raters validated the facial expression of images. Actually, this set is 

mainly formed by adolescents and there is no information about normalization of the stimuli. 

The Dartmouth Database of Children’s Faces – DDCF (Dalrymple, Gomez, & 

Duchaine, 2013) comprises images of 80 Caucasian children (40 female) aged 6-16 years old 

in eight posed facial expressions (neutral, content, happy, sad, angry, afraid, surprised, and 

disgusted). Subjects were photographed from five camera angles under two lighting 

conditions. Untrained raters identified facial expressions, intensity and age estimated to 

validate the images. This dataset comprises a wide age range, so there are few individuals in 

some age groups. For example, there are only two children (both males) aged six years old 

and nine children (3 female) aging seven years old. 

The most recent international children database is the Child Affective Facial 

Expression – CAFE (LoBue & Thrasher, 2015). A total of 154 children (90 female) aging 

between 2-8 years old participated in this set. There are 1,192 color pictures of children 

displaying seven facial expressions (sadness, happiness, surprise, anger, disgust, fear and 

neutrality), evaluated by untrained subjects. This database is of particular interest because it 

covers a wide age range including young children, however most children from this dataset 
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were between 4-6 years old (142 individuals) and only 12 children of other ages, furthermore 

the standardization procedures are not clearly informed. 

In Brazil, there are two important children databases. The Child Emotions Picture Set 

– CEPS (Romani-Sponchiado, Sanvicente-Vieira, Mottin, Hertzog-Fonini, & Arteche, 2015), 

which comprises 225 grayscale frontal images of 17 children (9 female) from 6 to 11 years 

old. The main objective of this dataset was to develop a set comprising images of the six basic 

emotions posed and naturally expressed (happy, sad, angry, disgust, fear and surprise) on 

three different intensities (low, medium and high) plus neutrality. An expert jury validated the 

images. Due to the diversity of image categories (emotion, intensity, age, expression type), 

there are few images in each category. Regarding the neutral expression, for example, there 

are only 24 images (15 female images). There is also a variation in alignment and scale of 

images, especially in spontaneous emotions. 

The other Brazilian children dataset is the Bic-Multicor – White, Pardo and Black 

Children Set of Pictures (Sacco, 2015) composed by frontal and color images of 120 children 

(66 female) aged 6 to 12 years old. As the title of this database indicates, it was developed 

especially for investigations of racial issues in Brazilian context. The pictures were analyzed 

by untrained raters in relation to race, facial expression and sympathy. There is a substantial 

variation in facial expression and also in luminosity, alignment and scale of images, once it 

was not performed normalization procedures. 

 Of course no image database will attend all scientific demands, and this is one of the 

reasons why it is important to increase the availability of tested stimulus sets (Langner et al., 

2010). Considering experimental studies that aim to investigate effects of variables not related 

to emotions, it is fundamental to use images with neutral expression. Another relevant issue is 

the standardization of the images regarding luminosity, scale and validation for example.  
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However, many researches did not use well-controlled children stimuli. That is the 

case of some studies on infant facial traits and cuteness perception, for example. Some of 

them use face images from Internet or personal collection without information about sex and 

age of the individuals (Golle, Probst, Mast, & Lobmaier, 2015; Yamamoto, Ariely, Chi, 

Langleben, & Elman, 2009), others use less than 20 image models (Glocker et al., 2009; 

Hildebrandt & Fitzgerald, 1979; Sanefuji, Ohgami, & Hashiya, 2007) and some authors did 

not specify database information as stimuli ages, capture conditions and standardization 

(Hahn, DeBruine, & Jones, 2015; Luo, Li, & Lee, 2011). An alternative to obtain stimuli is 

the creation of composite pictures made up of various faces (Hahn, Xiao, Sprengelmeyer, & 

Perrett, 2013), resulting in images that did not depict a specific individual. Nevertheless, 

certain authors argue that artificial faces compromise the efficiency of face processing and 

that natural ones are more ecologically valid (Balas & Pacella, 2015; Golle et al., 2015). 

In order to overcome the shortfall of well-controled children image databases, we 

developed the Child Neutral Expression Picture Set – CNEPS. This database is composed by 

2D frontal face and colorful images of 131 children with neutral expression aged 4-5 years 

old. This paper introduces this dataset, describing the details of the construction processes. 

 

Database development 

Participants 

We captured face images of 131 Brazilian children (64 female, 67 male) all of them 

aged between four and five years old. Participants were contacted to enroll in a previous study 

and, as part of it, they were photographed.  

 Written informed consent was obtained from guardians of all participants before image 

acquisition. The document informed that child pictures would be included in a database and 

they could be used and edited solely for research purposes. Participation was voluntary, the 
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individual identity is confidential and the guardians may withdraw at any stage. This study 

was approved by the ethics committee at Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

Brazil (No 313/11). 

 

Images capture procedure 

The 2D frontal face images were taken with participants seated against a blue 

monochrome poster as background, in an outdoor area under natural lighting. We used a 

digital camera (Canon PowerShot SX10IS - 10 Megapixels) connected to a tripod placed 

about 120 cm from the participants. The images captured had great resolution of 3,648 x 

2,736 pixels. 

Children were asked to sit upright and relaxed, and to look at the camera. As an 

icebreaker, we started asking the children to pose smiling. After, we took pictures of them 

with neutral emotional expression (opened eyes and closed mouth, or close to it). 

A total of more than 600 pictures were captured. Two researchers selected the best 

image of each individual, considering the image sharpness, face alignment, gaze direction 

(eyes directed straight ahead) and neutral expression. 

 

Image standardization: edition, normalization and scaling 

Standardization of the selected images was performed manually and individually using 

raster graphics editor software (Adobe Photoshop®). At the end of all proceedings the files 

were resized to 540 x 540 pixels. 

The edition removed all skin marks, scars, and accessories (earrings, necklaces, hair 

accessories). Pictures were also edited in order to have similar luminosity. Images were 

cropped and two type versions of each image were generated: Face type, that is, subject’s 

head with hair and without neck; and Head and Shoulders type, subject’s head and partial 
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torso and shoulders. The background was removed and all image were saved with two 

background colors: blue background (Red 00; Green 65; Blue 220) in JPEG format and 

transparent background in PNG format (Figure 1). In total, the database comprises 524 

images, as there are four images versions per individual: Face in blue background, Face in 

transparent background, Head and shoulders in blue background, Head and shoulders in 

transparent background. 

Image alignment was implemented through a set of rotations and translations. The first 

step was to establish as reference a horizontal eye line between the pupils. Images were 

rotated in order to have the same eye alignment and were translated (moved) to be centralized. 

We standardized the position of all images using as reference the child’s right eye, that is, all 

images have the right eye localized in the same point. 

 The main challenge for the construction of this database was scale standardization of 

the images. Many studies perform the same inter-pupillary distance in all images as a way to 

standardize the scale (Cárdenas, Harris, & Becker, 2013; Lefevre, Lewis, Perrett, & Penke, 

2013; Moore, Smith, Taylor, & Perrett, 2011). Other studies use the same face height (top of 

the head to the bottom of the chin) (Borgi, Cogliati-Dezza, Brelsford, Meints, & Cirulli, 2014; 

Glocker et al., 2009). We tried both, however the great natural differences among children in 

relation to the inter-pupillary distance and face height produced images in some way artificial 

from our point of view. In order to create a database that better illustrates the real variation 

among children and represents the existing variation in inter-pupillary distance, face height 

and so on, we established the right eye iris diameter as our scale reference. Considering that 

the eye iris diameter variance among individuals is smaller than the previous measurements, 

we suggest that this procedure produces images closest to the real children’s faces. Figure 2 

shows some examples of face type images from the CNEPS. 
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Figure 1. Example of image versions from the same child from the database. A) Original 
picture selected for edition. B) Head and shoulders type image version in blue background. C) 
Face type image version in blue background. 
 

     

     
 
Figure 2. Examples of face type images from the CNEPS. 
 

 

File title codification 

Aiming to standardize the file titles, we established a codification. The codes also 

allow the identification of the main information about the images, separated by hyphens 

(Prodossimo, 2013). The titles format is IDNumber-Sex-Age-ColorBackground-Type. For 

example, an image file entitled C012-F-4y-B-Face means that the image C012 is a female 

child aged 4 years old and it has blue background and is a face image type. Table 1 describes 

all information in the file title format. 
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Table 1. Description of the title format and codes of image files.  
Format: IDNumber-Sex-Age-Background-Type.  

Information Codes Labels 
ID Number C000 to C131 C: Child / Number: 000 to 131. 

Sex F or M F: female M: male 
Age 4y or 5y 4y: four years old 5y: five years old 

Color Background B or T B: blue background T: transparent background 

Type Face or HD Face: Subject’s head, with hair 
and without neck. 

HD: “Head and Shoulders”. 
Subject’s head, partial torso and 

shoulders. 
 

 

Neutral expression evaluation 

Expert raters 

In order to evaluate the neutral face expression of the stimuli, five psychologists (four 

female; M = 30.0 years old, SD= 5.52 years) with experience in child development and 

certification in Ekman SETT 3.0 software (minimum accuracy achievement 80%) rated the 

photos. The Ekman SETT 3.0 software is the only online software available for this purpose 

and is considered a gold standard.  

The experts evaluated the facial expression of each image using a 7-point scale 

ranging from -3 to +3 (-3 = Very sad, 0 = Neither sad nor happy; 3 = Very happy). The 

images were shown in face type blue background version in a random order using a slide 

show presentation program (Microsoft PowerPoint). Experts saw a total of 141 images, 

because 10 children had two selected images. The expert ratings oriented the decision about 

which photo of these 10 children were the best to include in the database. 

 

Data Analysis 

We measured the inter-rater agreement among the expert judges using the percent of 

agreement calculation. The inter-rater reliability among the experts were assessed by 
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Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and 95% Confidence Intervals, considering ICCs 

higher than 0.90 as excellent and between 0.75 and 0.90 as good (Portney & Watkins, 2009). 

We quantified the image ratings and the percent of images evaluated as expressing neutral 

facial expression. 

 

Results 

The average percentage of absolute agreement among the experts was 73.33% (SD = 

0.28) and most of the images evaluations ranged between 80 to 100% of agreement. The 

experts answers showed a good inter-rater reliability, once the ICC were 0.787 (95%; CI = 

0.726-0.838). 

 In general, faces were rated as neutral (M = -0.088, SD = 0.15) and 94.2% of the 

evaluations considered the images neutral or slightly neutral (answers from -1 to +1). A total 

of 69.5% of the images were considered neutral by at least three of the five experts (60% of 

agreement).  

 Considering these results, we decided to retain all images in the dataset. Therefore, the 

researchers interested in using the CNEPS will receive the rating table of the five experts and 

could use this information to select the images that best fit their research purposes. 

 

Discussion 

In this paper, we aimed to present the construction process of the Child Neutral 

Expression Picture Set – CNEPS, a dataset composed by 524 2D frontal face and colorful 

images of 131 children with neutral expression aged 4-5 years old, 64 girls and 67 boys. Our 

intention was to suppress the scarcity of young children controlled face datasets. 

This database was developed following precise procedures regarding the capture, 

edition, normalization and emotion evaluation, besides the ethical norms. All this has 
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contributed for the high quality of the stimuli. It is important to point out the challenge of 

capturing images of children between 4-5 years old, especially to capture images with neutral 

expression. This task required a significant effort and many attempts to achieve a good final 

result.  

The dataset images were evaluated by trained raters certified in Ekman SETT 3.0 

software. This procedure evaluated the neutral facial expression of all pictures. The majority 

of studies concerning perception of children images use only lay raters to validate the neutral 

expression (Dalrymple et al., 2013; Langner et al., 2010; Sacco, 2015). In this sense our 

dataset has this significant advantage. 

Another important differential of the database is the great number of children at the 

same age range, once most children datasets is composed by few individuals from a wide age 

range. Considering that the facial features change very much throughout childhood and that 

these traits influence the perception of the individuals, it is very problematic to use children 

stimuli from different ages without taking this in account. 

Once the images use was authorized by the children’s legal guardians, we understand 

that the individuals photographed have the right to reconsider the image use consent when 

they reach the age of majority (18 years old). Since we started to capture the images in 2012, 

a part of the participants aging 5 years old at that moment will complete 18 years old in 2025. 

Then, in respect to the children that participated of this database, we will use these images for 

10 years only. It should be noted that the guardians may withdraw the consent at any stage 

and in this case, the child image will be removed from the database. 

The CNEPS is freely available for researchers upon request to the authors. Those 

interested in gain access to the database will sign a license agreement that describes the terms 

of use of the images, especially regarding the use only for scientific studies and will be 

forbidden to distribute the archives. 
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Some limitations of the present image set need to be addressed. The images were 

captured under natural lighting what produces differences in luminosity. We tried to even out 

the illumination through editing, but the ideal condition is to use three point balanced 

illumination sources to minimize shadows and hot spots on the facial image. Another 

limitation is the head alignment of some children images. Considering the difficult to capture 

pictures of children totally aligned, in some images the children heads are slightly tilted to one 

side or tilted down or up. Computer processing techniques can adjust this angulation however 

we decided not to perform these adjustments to keep the images as natural as possible. 

The fact that all children are Brazilian can be a disadvantage and also an advantage. 

Brazilian people are constituted by mixing races and there is a great variation in the biotype. 

In many cases it is very difficult to distinguish the individual’s racial origin or ethnicity. That 

is why the racial categorization in Brazil is based mainly in skin color and physical features. 

The brown skin color (pardo) is very common in our population and all of this makes the 

racial categorization in Brazil more complex than in other parts of the world (Telles, 2002). 

Generally, we can say that most children of this database are mixed-race with brown 

skin color with a smaller portion of children with white and black skin color. Once the 

ethnicity perception is very diverse among people from different countries, future users of 

these images can test this variable depending on the subject sample and study purposes. This 

image dataset is interesting because the children are from a region not commonly used in 

databases. This aspect could be explored in cross-cultural studies, including comparisons of 

images from different databases. 

The CNEPS is an important contribution for scientific community once it could be 

used by vast areas of studies in psychology, neuroscience, neurophysiology, psychiatry and 

computer sciences. The great number of children images with neutral expression enables the 

researchers to investigate the effect of different variables once the facial expression is under 
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control. For example, surveys aiming to understand the perception of elements of children 

faces such as perception of age, sex, ethnicity, cuteness, health and beauty. Neutral images 

could be also useful in researches on preference and attractiveness in relation to faces from 

different ages, showing images in same facial expression. All studies interested in analyzing 

the facial metrics and shape of children’ face have also to work with a good number of images 

with neutral expression, and the same is true of fields such as image processing and automatic 

face recognition. Our database can be useful in studying cognitive responses to children 

images, for example attentional processes, memory and motivation, besides the researches on 

hormonal reactions, brain activation and behavioral responses as empathy, helping and 

caretaking behavior. Comparison between images of emotional and neutral expessions is very 

interesting to undestand emotional identification development, particularly in individuals with 

disorders and clinical psychopathology conditions as autism, depression and social anxiety. 

We expect that the construction process of this children image database could help the 

development of other datasets and that the CNEPS could be useful in many future 

investigations. 
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Children are capable to attract our attention, raise smiles and care and there is clearly 

an evolutionary function related to this kind of reaction (Bjorklund, 1997; Trivers, 1972). 

Considering that human babies and children are so dependent and for a long period, all 

mechanisms that enhance the chance to be cared could be evolved (Bogin, 1997; Hrdy, 1999). 

In this perspective, Lorenz (1943) proposed that a specific configuration of human 

babies could trigger caretaking behavior. What he called baby schema was a release innate 

system composed by physical and behavior characteristics typical of an immature. In humans, 

big eyes, small nose and mouth in relation to face, big head and short limbs in relation to the 

body, awkward behavior and smile are stimuli that motivate to care. 

The great majority of the studies access only indirectly the baby schema, focusing on 

the power of cuteness and attractiveness perception. Babies and children faces are perceived 

as cute or attractive and this perception has been associated to different effects (Cárdenas, 

Harris, & Becker, 2013; Fullard & Reiling, 1976; Ritter, Casey, & Langlois, 1991; 

Sprengelmeyer, Lewis, Hahn, & Perrett, 2013). Some studies created composite images based 

on cute images or on differences between adult and baby faces and investigated the 

association between these images and many effects (Hahn, Xiao, Sprengelmeyer, & Perrett, 

2013; Little, 2012). 

One possible way to directly test the stimuli and mechanisms that underlie the positive 

response to immature is to measure and quantify them. Surprisingly, there are very few 

studies that have dedicated to this challenge. The first investigations used traditional 

photographs (not digital) to measure baby faces traits and associated them especially to 

cuteness and attractiveness (Hildebrandt & Fitzgerald, 1979; Maier, Holmes, Slaymaker, & 

Reich, 1984; Zebrowitz & Montepare, 1992). Some authors used drawings to test specific 

features and showed good evidences for baby schema (Alley, 1981; Sternglanz, Gray, & 

Murakami, 1977). 
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Natural digital images have been used only in recent years. Parsons, Katherine, 

Kumari, Stein, and Kringelbach (2011) used infant faces and classified the images in high, 

low and average baby schema, according to the measurements of facial traits. Images with 

high infantile characteristics were rated as more attractive and were seen for longer in a key-

press task. Golle, Probst, Mast, and Lobmaier (2015) measured the baby schema traits and 

found that only some parameters (face width and forehead length/face length) were associated 

with high cuteness perception, and only for Caucasian babies and not for African ones. 

Kuraguchi, Taniguchi, and Ashida (2015) tested images of female adults and used different 

set of measurements. They found association with some traits with cuteness, attractiveness 

and beauty evaluations. 

Some works used the measurements to modify the images, creating manipulated 

versions with high and low baby schema traits (Borgi, Cogliati-Dezza, Brelsford, Meints, & 

Cirulli, 2014; Glocker et al., 2009a; Glocker et al., 2009b). The subjects showed a 

differentiated response to high baby schema, including high cuteness perception, motivation 

to care, preferential attention and specific neural activation. Once this procedure manipulate a 

combination of facial traits it is not possible to know the contribution of each feature to these 

responses. Also this method could be understood as producing a supernormal stimulus 

(Tinbergen, 1951), not commonly found in the real life. Moreover, artificial faces are 

criticized in some studies once they could affect facial processing and has been considered as 

images less ecologically valid (Balas & Pacella, 2015; Golle et al., 2015). 

Although these studies quantified the baby schema, they actually tested different 

measurements. Even using the same term (e.g. face length), sometimes they are referring to 

different traits, considering different landmarks. Clearly, there is no scientific consensus about 

which measurements best represent the features that affect the reaction to infants.  
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It is interesting also to point out that the most majority of researches that investigate 

cuteness and baby schema work with ratings, self-report questions or hypothetical choices 

(Lishner, Oceja, Stocks, & Zaspel, 2008; Little, 2012; Volk & Quinsey, 2002). Very few 

verified behavioral responses (Hahn, DeBruine, & Jones, 2015; Nittono, Fukushima, Yano, & 

Moriya, 2012) or tested more naturalistic situations (Keating, Randall, Kendrick, & Gutshall, 

2003; Zebrowitz, Brownlow, & Olson, 1992). 

Regarding age, the positive reaction to infants and children are in general studied in 

adult individuals, but some researches showed an early interest among children in interacting 

with babies and responding to infantile pattern (Borgi et al., 2014; Maestripieri & Pelka, 

2002; McCall & Kennedy, 1980; Sanefuji, Ohgami, & Hashiya, 2007), especially older 

children (Gross, 1997). There is indicative that adolescents show higher interest in babies than 

children (Feldman, Nash, & Cutrona, 1977; Fullard & Reiling, 1976), probably related to 

sexual maturity, when they are able to play the role of parents. 

Taken together, the findings support the existence of positive perception and responses 

towards children, but some questions remain: what does exactly make a face cute? What is the 

contribution of each feature? How are traits related to differential behaviors of individuals 

from different age ranges? The aim of this paper was to investigate how facial baby schema 

traits affect the perception, cooperative and competitive behaviors toward children. In order to 

understand these elements across the lifespan, we tested responses of children, adolescents 

and adults toward young children in a semi-naturalistic interaction. 

 

Method 

Subjects 

We tested 244 subjects (120 female) that interacted in dyads during matches of tic-tac-

toe (Table 1). All dyads were composed by one young child aged 4-5 years old (early 
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childhood) and an older opponent. Aiming to analyze the response to a young child, we 

examined opponents of three age ranges: children aged 8-9 years old (middle childhood), 

adolescents between 14-16 years old and adults between 25-35 years old. Each subject 

participated only once of this study. We controlled the dyad sex, distributing the subjects of 

each age range in an equivalent way by the sex combination options (female x male, male x 

female, female x female, male x male). 

Table 1. Distribution of the subjects. 

N Younger player Older player 

42 dyads Child     x    Child 
(4-5 years old)                 (8-9 years old) 

40 dyads          Child     x    Adolescent 
  (4-5 years old)                (14-16 years old) 

40 dyads Child     x    Adult 
    (4-5 years old)                (25-35 years old) 

Total = 244 subjects N = 122 N = 122 

 

The age range of the younger player was established considering the minimal age in 

which the child has the skills to understand the aim of the game and interact during the 

experiment (Cole & Cole, 2011). Considering the baby schema, some studies show that its 

power is mostly strong from infancy to early childhood, losing this effect after about 5 years 

old (faces between 4.67-6.42 years old), once facial cranial growth is gradual and some 

infantile traits remain evident in this period (Luo, Li, & Lee, 2011; Sanefuji et al., 2007). 

The adult age range was defined to avoid the criticized undergraduate sample, 

particularly from Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (WEIRD) societies 

(Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010). None of the adult subjects were teachers or education 

professionals. All participants or guardians signed informed consent. This study was approved 

by the ethics committee at Universidade Federal do Rio Grande do Norte (No 313/11), in 

accordance with Resolution No 196/96 of the National Health Council – Brazil (1996). 
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Experiment procedure 

Training: all subjects were presented to tic-tac-toe rules and played few matches with a 

researcher before the experiment. However, the researcher taught only for the older players a 

winning strategy that increases their chance of victory. This procedure aimed to ensure that 

the older player had the knowledge to win the game, if they wish. 

Game: in the experimental situation the dyad played ten consecutive matches of tic-tac-

toe using a wooden game set. They were informed that the older player had to be always the 

first to act, what improves the advantage of the older. None of the subjects knew each other 

before the experiment. A researcher observed the dyad and recorded competitive indicators 

expressed by the older player: number of victories, use of winning strategy and competitive 

behaviors (e.g., celebrating the victory, making fun of the other); and also cooperative 

indicator: helping behaviors toward the younger player (e.g., teaching the game, allowing the 

younger player to win, celebrating the victory of the younger player).  

After the game: The older players evaluated their child opponent in relation to cuteness, 

naïveness and beauty; and self-reported their own motivation to caress and to help the child. 

All ratings were answered through a line with 100mm length, ranging from 0 (e.g., “Not cute 

at all”) to 100 (e.g., “Very cute”). We used two lines as practice trials before the ratings. 

 

Image acquisition and standardization 

All younger players were photographed after the experiment and their images 

comprise the CNEPS database (Leitão, Arteche, & Yamamoto, 2015). Children were 

instructed to sit upright and relaxed, to look at the camera and to keep a neutral expression. 

The images were resized to 540 x 540 pixels, edited to remove skin marks and accessories and 

were aligned using eye line between the pupils. The scale standardization was established 

using the right eye iris diameter as our scale reference, in order to produce images closest to 
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the real variation present in children faces. Five experts (certification in Ekman SETT 3.0 

software) evaluated the images’ facial expression using a 7-point scale and the faces were in 

general rated as neutral or slightly neutral (for further details, see Leitão et al., 2015). 

 

Baby schema measurements 

The children baby schema was quantified using the images to measure many features. 

It was established facial landmarks considering a coordinate system on each face, so the x-

axis connected the inner corner of the eyes and the y-axis traversed the midline of the nose. 

The landmarks used in this study are listed in Figure 1, and they were defined according 

mainly to Glocker et al. (2009a), adding points of eye height and hairline used by Kuraguchi 

et al. (2015) and Parsons et al. (2011; C. Parsons, personal communication, August 5, 2015). 

We measured the distance between different facial landmarks using the measure tool 

of a raster graphics editor (Adobe Photoshop®), obtaining the following facial measurements: 

head length, small head length, forehead length, small forehead length, face length, face 

width, eye length (mean of the right and left eye length), eye width (mean of the right and left 

eye width), nose length, nose width and mouth width (Figure 1). Due to some hairstyles, the 

landmarks A (top of the head) and M (hairline point) could be difficult to define and we have 

to estimate them. In this study we used two raters to measure independently the facial 

measurements that use these landmarks (head length, small head length, forehead length and 

small forehead length) and then we quantified the mean of these measurements to use 

subsequently. This procedure has been implemented by M. Borgi (personal communication, 

August 6, 2015). The raters showed an excellent inter-rater reliability for all these 

measurements cited above [respectively: ICC = .787; 95% CI (.726; .838); ICC = .988; 95% 

CI (.984; .992); ICC = .981; 95% CI (.972; .986); ICC = .943; 95% CI (.919; .960)]. 
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Facial landmark points 
A Top of the head 
B Bottom of the chin 

C and D Outer edges of the face along the x-axis 
E1 and E2 Inner corners of each eye 
F1 and F2 Outer corners of each eye 

O Nose base at the crossing of the x-and y-axis 
 H Below the tip of the nose 

 I and J Widest points of nose wing 
K and L Outer edges of the mouth 

M Hairline point 
N1 and N2 Highest point of each eye 
P1 and P2 Lowest point of each eye 

 

 
Facial measurements  
Head length (AB) 
Small Head length (MB) 
Forehead length (AO) 
Small Forehead length (MO) 
Face length (OB) 
Face width (CD) 
Eye length (Mean of N1P1 and N2P2) 
Eye width (Mean of E1F1 and E2F2) 
Nose length (OH) 
Nose width (IJ) 
Mouth width (KL) 

 

Figure 1. Child face image marked with all facial landmark points and description of each 
point and facial measurement used in this study.  
 

Baby schema of each image was quantified by facial parameters that indicate relative 

size of one facial measure to another. Table 2 describes the baby schema parameters tested in 

this study and the publications that used each of them. 

 

Statistical analysis 

We performed Spearman’s correlation coefficients for each age range of the older 

player (8-9y Children, Adolescent, Adult) testing the association between the baby schema 

parameters of the 4-5-year-old children images and the rating scores (cuteness, naïveness, 

beauty, motivation to caress and motivation to help the child) and the competitive and 

cooperative indicators recorded during the game (number of victories of the older subject; 

frequency of use of winning strategy by the older subject; frequency of competitive behaviors 
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expressed by the older subject; frequency of helping behaviors expressed by the older 

subject). The significance level was set at 5% for all analysis (p ≤ .05). 

Table 2. Baby schema parameters analyzed in this study and publications that used each of the parameters. 

Baby Schema Parameters References* 

Face width (absolute measure) Borgi et al., 2014; Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015 

Forehead length / face length (fal) Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015 

Forehead length / head length (hl) Borgi et al., 2014 

Small Forehead length / small head length (shl) Kuraguchi et al., 2015**; Parsons et al., 2011 

Eye length / small head length (shl) Kuraguchi et al., 2015; Parsons et al., 2011 

Eye length / eye width (ew) Kuraguchi et al., 2015 

Eye width / face width (fw) Borgi et al., 2014; Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015; Parsons et al., 2011 

Nose length / head length (hl) Borgi et al., 2014; Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015 

Nose length / small head length (shl) Parsons et al., 2011 

Nose width / face width (fw) Borgi et al., 2014; Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015; Parsons et al., 2011 

Mouth width / face width (fw) Borgi et al., 2014; Glocker et al., 2009a; Golle et al., 2015; Parsons et al., 2011 

* The list considered the landmark points used by each publication. In some cases, the authors used a different title for the 
measurements compared with the titles used here. 
** Actually, Kuraguchi et al. (2015) used the Small Forehead length parameter with a slightly difference in a landmark, because they 
measured the hairline point to the middle point between the eyebrows. 

 

Results 

According to literature, high baby schema faces have larger measurements of face 

width, forehead length, eye length, and eye width than low baby schema faces. So, we aimed 

to found positive correlations between each parameter of these measurements and the ratings 

and cooperative behaviors, as well as negative correlations with competitive behaviors. Most 

of the results were in the expected direction. Table 3 shows the significant correlations. 

For children, the greater the Small Forehead length/shl, the greater the cuteness 

perception. A similar result was found for adolescent, but with two other forehead parameters: 

Forehead length/fal were positive associated with beauty and Forehead length/hl were 

positive associated with beauty and cuteness. Also for adolescents, the Face width was 
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positive correlated with the reported motivation to help the young children. For adults, the 

higher Eye length/shl, the higher the frequency of helping behavior during the game. 

Considering also that a face with high baby schema has low measurements of nose and 

mouth, we expected that the parameters with these measurements were positive correlated 

with competitive behaviors; and negatively correlated with ratings and cooperative behaviors. 

We found results in this direction only for adolescents, the greater Nose width/fw, the greater 

the frequency of use of strategy in the game and the lower the perception of naïveness. 

Furthermore, the Mouth width/fw was positive correlated with the competitive behavior.  

Table 3. Description of significant correlations between baby schema parameters and ratings and 
behaviors in each age group. Significant results in the expected direction are highlighted in boldface. 

 Baby Schema 
Parameters 8-9y Children Adolescents Adults 

Face width ! Face width n.s. 
!Mot. Help 
rs = .370; p = .019 

n.s. 

Forehead length 

! Forehead length / fal n.s. 
!Beauty 
rs = .378; p = .016 

n.s. 

! Forehead length / hl  n.s. 

!Beauty 
rs = .481; p = .002 
!Cuteness 
rs = .360; p = .023 

n.s. 

! Small Forehead length / shl 
!Cuteness 
rs = -.363; p = .018 

n.s. n.s. 

Eye length 
! Eye length / shl  

!Strategy use 
rs = .344; p = .026 
!Competitive Beh. 
rs = .322; p = .037 

n.s. 
!Helping Beh. 
rs = .350; p = .027 

! Eye length / ew  n.s. n.s. n.s. 

Eye width ! Eye width / fw n.s. n.s. n.s. 

Nose length 
! Nose length / hl  n.s. 

!Cuteness 
rs = .347; p = .028 

!Helping beh. 
rs = .378; p = .016 

! Nose length / shl  n.s. 
!Cuteness 
rs = .422; p = .007 

!Helping beh. 
rs = .380; p = .015 

Nose width ! Nose width / fw n.s. 

"Naïveness 
rs = -.349; p = .027 
!Strategy use 
rs = .314; p = .048 

n.s. 

Mouth width ! Mouth width / fw n.s. 
!  Competitive Beh. 
rs = .353; p = .026 

n.s. 
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Some results were in a not expected direction. Among children there was positive 

correlation between Eye length/shl parameter and frequency of strategy use and competitive 

behavior. For adolescents and adults the two parameters of nose length (Nose length/hl and 

Nose length/shl) showed the same result: the higher these parameters in adolescents, the 

higher cuteness perception; and for adults the higher the helping behavior. 

The means of ratings of each age group could help us to understand the lack of 

expected association between adult responses and baby schema. Adults in general tended to 

attribute very high ratings scores to the child what can have contributed to not significant 

correlations with baby schema (Table 4). 

Table 4. Means and standard deviations of the ratings evaluated by the older 
player of each age group. 

Ratings 
8-9y Children 

N = 42 
Adolescents 

N = 40 
Adults 
N = 40 

Beauty ratings 53.33 (38.26) 71.80 (28.61) 81.58 (19.92) 

Cuteness ratings 64.88 (37.40) 81.90 (24.88) 79.70 (27.91) 

Naïveness ratings 49.29 (41.45) 73.78 (30.13) 81.25 (23.92) 

Motivation to caress 47.43 (43.23) 49.75 (34.14) 51.83 (36.92) 

Motivation to help 75.57 (31.97) 74.65 (29.40) 78.28 (30.27) 

 

Discussion 

 The findings promote interesting discussion about the baby schema measurements and 

their relations to cognitive perceptions and behaviors of different ages. This is the first study 

to show that cooperative and competitive behaviors vary according to the intensity of specific 

baby schema traits in children. 

 First of all, it is important to note that even with so few publications, there are a 

variety of measurements used in a different way. Our data showed that the kind of 

measurement (according to landmarks) and parameter could generate different results. It 



 

 66 

highlights the relevance to construct more accurate metrics to access baby schema, supported 

mainly in experimental evidences.  

 In this study, the measurements of Face width, Forehead length, Eye length, Nose 

width and Mouth width showed to be good indicatives of baby schema.  More studies have to 

test parameters that consider different proportional calculations, once face length, head length 

and small head length presented significant results. 

 We found baby schema relations for all age groups, what shows its power across the 

lifespan. In children, the infantile traits seem to affect specially cuteness perception and a 

curious result showed that big eyes could enhance competitive interactions between children. 

Considering that children between 8-9 years old are living a period of interest in games, 

particularly game with rules as tic-tac-toe, we expected high competition in their part (Cole & 

Cole, 2001; Nicolopoulou, 1993). Also considering that the baby schema reaction was 

evolved to trigger care, it is understandable that the infantile traits do not emerge the same 

response in children than in older individuals (Feldman et al., 1977; Fullard & Reiling, 1976). 

 Among adolescents, it was found a lot of associations. They seem to be sensitive to 

baby schema on perceptions of cute, beautiful (large Face width, Forehead length) and also 

perception of naïve child opponents (small Nose width). High baby schema features (small 

Nose width and small Mouth width) was related to inhibited competitive behaviors.  

 An intriguing result was the few associations of baby schema and adult responses. In 

this study the infantile facial traits showed relation only for helping behavior (large Eye 

length). For one perspective, adults were the only group that showed association with this 

kind of pro-social responses. It seems that for them, the positive behavioral response depend 

on the infantile features of the target child. On the other hand, it means that baby schema 

faces was not related to their perceptions about the child. Maybe in this experiment, the adults 

tended to evaluate positively almost all children opponents.  
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 Our experiment promotes free interaction and almost naturalistic expression of 

subjects’ behavior what is an advantage of this study. However, this research also points some 

limitations. We quantified the baby schema using face images but it is known that baby 

schema includes behavioral and other physical components (Lorenz, 1943). Considering this, 

the perception and behaviors of the older players may have been influenced by baby schema 

elements not examined in this research. Actually, the behaviors cues of baby schema and their 

effects are very scarce (Koyama, Takahashi, & Mori, 2006) and it is important to be explored 

in future investigations. 

 We used unmanipulated images of real children aiming to understand the power of 

baby schema in natural faces. However, real faces combined high and low infantile features 

what could explain some results not in the expected direction showed in these study. In 

addition, we analyzed each facial parameter independently, but it will be important that future 

studies verify how the interaction of the traits operates. 

 In our experiment, the older players interacted and evaluated only one child. It could 

be interesting to test situations in which the subjects contact different infants or children.  This 

point is important because the differential responses toward immature features could be 

particularly release in comparative conditions (Lyon, Eadie, & Hamilton, 1994). 

 This research is the first to indicate associations between cooperative and competitive 

behaviors and the intensity of specific baby schema traits in children. Considering the power 

of parental mechanisms, it is possible that infantile features could also enhance cooperation in 

other contexts (Batson, Lishner, Cook, & Sawyer, 2005). 

 From an evolutionary perspective, caring and cooperative responses toward infants 

and children are operated by kin selection when the individuals are genetically related 

(Axelrod & Hamilton, 1981; Hamilton, 1964). In species that have very dependent young, the 

same responses toward unrelated children could have evolved to arouse alloparental care 
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(Cárdenas et al., 2013; Caria et al., 2012; Hrdy, 1999), which could be favored by natural 

selection to enhance the individuals’ parental skills or by reciprocal altruism regarding social 

partners (Crittenden & Marlowe, 2008; Silk, 1999). We suggest that the positive responses 

evidenced in this study could be a result of the evolved processes described above. 

 The present study innovates testing the baby schema in an experimental interaction 

between participants and showing correlations between specific baby schema proportional 

measurements and positive evaluation, cooperative increase and competitive inhibition. These 

findings indicate that mechanisms underlying the baby schema stimuli could affect not only 

cognitive perceptions related to parental care but also could modulate behaviors as 

competition and cooperation toward children. These responses are different across the age 

ranges, indicating that prosocial behaviors could interact with parental tendency along the 

individual development. 
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Supplemental material 

Table 1. Description of significant correlations between baby schema parameters and ratings and behaviors in 
each age group. Significant results in the expected direction are highlighted in boldface. References that used 
each of the parameters are listed. 

  8-9y Children Adolescents Adults References 

Face 
width ! Face width n.s. !Mot. Help 

rs = .370; p = .019 n.s. 
Borgi et al., 2014 
Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 

Forehead 
length 

!Forehead length mean / fal n.s. !Beauty 
rs = .378; p = .016 n.s. 

Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 

! Forehead length mean / hl mean n.s. 

!Beauty 
rs = .481; p = .002 
!Cuteness 
rs = .360; p = .023 

n.s. Borgi et al., 2014 

! Forehead length mean / shl mean n.s. !Beauty 
rs = .363; p = .021 n.s. - 

! Small Forehead length mean / fal !Cuteness 
rs = .335; p = .03 n.s. "Helping Beh 

rs = -.333; p = .036 - 

! Small Forehead length mean / hl 
mean 

!Cuteness 
rs = -.312; p = .044 n.s. n.s. - 

! Small Forehead length mean / shl 
mean 

!Cuteness 
rs = -.363; p = .018 n.s. n.s. 

Kuraguchi et al., 
2015* 
Parsons et al., 2011 

Eye 
length 

! Eye length mean / fal n.s !Mot. Caress 
rs = .357 p = .024 n.s. - 

! Eye length mean / hl mean !Competitive Beh 
rs = -.306; p = .049 n.s. n.s. - 

! Eye length mean / shl mean 

!Strategy use 
rs = .344; p = .026 
!Competitive Beh. 
rs = .322; p = .037 

n.s. !Helping Beh 
rs = .350; p = .027 

Kuraguchi et al., 2015 
Parsons et al., 2011 

! Eye length mean / ew mean n.s. n.s. n.s. Kuraguchi et al., 2015 

Eye 
width ! Eye width mean / fw n.s. n.s. n.s. 

Borgi et al., 2014 
Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 
Parsons et al., 2011 

Nose 
length 

! Nose length / fal n.s. 
!Beauty 
rs = .430; p = .006 
!Cuteness 
rs = .470; p = .002 

n.s. - 

! Nose length / hl mean n.s. !Cuteness 
rs = .347; p = .028 

!Helping beh. 
rs = .378; p = .016 

Borgi et al., 2014 
Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 

! Nose length / shl mean n.s. !Cuteness 
rs = .422; p = .007 

!Helping beh. 
rs = .380; p = .015 Parsons et al., 2011 

Nose 
width ! Nose width / fw n.s. 

"Naïveness 
rs = -.349; p = .027 
!Strategy use 
rs = .314; p = .048 

n.s. 
Borgi et al., 2014 
Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 
Parsons et al., 2011 

Mouth 
width ! Mouth width / fw n.s. !Competitive Beh 

rs = .353; p = .026 n.s. 
Borgi et al., 2014 
Glocker et al., 2009a 
Golle et al., 2015 
Parsons et al., 2011 

* Actually, Kuraguchi et al. (2015) established the Small Forehead length parameter in a different way, because they measured the 
hairline point to the middle point between the eyebrows. 

 



 

 75 

PUBLICAÇÃO 4 – Nota técnica 

 

Por que trabalhar com faces? Descrição dos mais importantes bancos de imagens de 

faces de crianças e adultos para uso em pesquisas 

  

Autores: 

Monique Bezerra Paz Leitão1,2 

Maria Emília Yamamoto2 

 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

Brasil. 

2 Laboratório de Evolução do Comportamento Humano - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal-RN, Brasil. 

 

 

 

 

Periódico: A definir em periódico nacional. 

Classificação do periódico no QUALIS em 2015: A1. 

Status da publicação: A ser submetido. 

 

 

 

 



 

 76 

Um dos importantes desafios de pesquisas empíricas é o uso de estímulos de qualidade 

para atingir os objetivos de estudo. Muitos pesquisadores constroem seus próprios estímulos, 

enquanto outros utilizam conjuntos já existentes na comunidade científica. Ambas opções 

demandam tempo seja para produzir ou para selecionar os melhores estímulos 

disponibilizados por outros grupos de pesquisa. 

Os estudos de faces humanas se inserem no contexto descrito anteriormente. 

Diferentes campos de pesquisa investigam faces, como a psicologia, psiquiatria, neurociências 

e ciências da computação e, uma vez que têm objetivos distintos, muitos grupos de pesquisa 

desenvolvem seus próprios bancos de imagens faciais (Gross, 2005). Nem todos os bancos 

oferecem estímulos de qualidade e controle adequado das imagens, outros simplesmente não 

são disponibilizados para a comunidade científica e permanecem com uso apenas do grupo 

que os construíram. Ainda assim, existe uma infinidade de bancos de imagens faciais de 

adultos disponíveis atualmente no meio científico e, nos últimos anos, vem sendo 

disponibilizados alguns bancos de imagens de crianças. 

Diante da diversidade de bases de imagens faciais existentes no âmbito internacional e 

nacional, constitui-se uma tarefa desafiante a análise e a escolha das imagens. O 

conhecimento das opções de bancos existentes é fundamental para uma escolha mais acertada.  

Nesta publicação, temos o objetivo de apresentar de forma sintética as informações 

mais importantes a respeito das principais bases de imagens faciais disponíveis gratuitamente 

para pesquisas científicas. Esperamos que este trabalho contribua como instrumento de 

consulta aos pesquisadores interessados em selecionar faces em suas pesquisas, sendo 

especialmente útil para aqueles que se iniciam nos estudos de faces. Esta iniciativa possibilita 

aos leitores uma visão geral sobre os bancos de faces existentes, diminuindo o investimento 

de tempo e esforços necessários para conhecer, ter acesso e selecionar os estímulos adequados 

a cada objetivo de pesquisa. Outra contribuição desta publicação é abranger a descrição de 
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bancos brasileiros, que não costumam ser referenciados em publicações de impacto 

internacional. Ainda que possa parecer uma alternativa mais simples obter imagens a partir de 

páginas de busca da internet, destacamos que o uso destas imagens pode comprometer 

investigações científicas, por nem sempre haver informações fidedignas sobre a idade ou sexo 

do indivíduo fotografado, nem se houve manipulação digital da imagem nem muito menos 

algum tipo de padronização ou validação anterior, daí a importância do uso de bancos de 

imagens produzidos com rigores científicos, como os que serão descritos neste trabalho. 

Configura-se também como objetivo desta divulgação incentivar mais pesquisas que 

investiguem as faces, uma vez que o uso de bancos já existentes pode ser uma estratégia 

interessante para a viabilidade de pesquisas. Cabe salientar que as faces são estímulos 

extremamente ricos de informações para o contato social, por isso podemos citar muitos 

aspectos que vêm sendo explorados e que podem inspirar novas investigações. No campo da 

percepção social, por exemplo, diferentes faces são utilizadas para entender como ocorre a 

percepção das emoções e expressões faciais (Allen-Walker & Beaton, 2015; Palermo & 

Coltheart, 2004), percepção de etnia/raça (Chance, Turner, & Goldstein, 1982), de sexo (Wild 

et al., 2000; Yamaguchi, Hirukawa, & Kanazawa, 1995), idade (Anastasi & Rhodes, 2005), 

beleza e atratividade (Perrett, May, & Yoshikawa, 1994; Thornhill & Gangestad, 1993), 

fofura (Borgi, Cogliati-Dezza, Brelsford, Meints, & Cirulli, 2014; Glocker et al., 2009), 

capacidade (Ritter, Casey, & Langlois, 1991) e dominância social (Gonzalez-Santoyo et al., 

2015). A percepção depende também dos olhos de quem vê, por isso são fontes importantes 

de estudo as variáveis dos sujeitos observadores como sexo (Cross, Cross, & Daly, 1971), 

etnia e nacionalidade (Sun, Song, Bentin, Yang, & Zhao, 2013), idade (Mondloch et al., 

1999), presença de transtornos psicológicos (Batty, Meaux, Wittemeyer, Rogé, & Taylor, 

2011; Langner, Becker, Rinck, & van Knippenberg, 2015), experiências de vida (Pollak & 
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Kistler, 2002), autoestima (Richter & Ridout, 2011), aspectos hormonais (Roney & Simmons, 

2008), dentre outros fatores. 

Além da percepção, outros aspectos cognitivos e comportamentais são estudados para 

entender como os sujeitos reagem a faces diferentes, incluindo estudos sobre atenção (Duque 

& Vázquez, 2015), memória (Ridout, Noreen, & Johal, 2009), empatia (Lishner, Oceja, 

Stocks, & Zaspel, 2008), comportamentos de ajuda (Keating, Randall, Kendrick, & Gutshall, 

2003), desconto de futuro (Wilson & Daly, 2004), expressão de fala dirigida a crianças 

(Zebrowitz & Montepare, 1992), dentre outros. Muitos destes aspectos têm sido estudados 

sobre a perspectiva das neurociências, revelando muitos correlatos neurais (Adolphs, 2002; 

Wessing et al., 2015). 

Estudos recentes mostram que as pessoas são capazes de fazer inferências acertadas 

sobre outras a partir da aparência da face, incluindo detecção de traços de personalidade 

(Naumann, Vazire, Rentfrow, & Gosling, 2009), tendência a assumir riscos (Mishra & 

Sritharan, 2012), cooperar ou trapacear (Verplaetse, Vanneste, & Braeckman, 2007) e até 

resultados econômicos (Rule & Ambady, 2008). Alguns autores defendem que expressões 

faciais são pistas que permitem estas predições (Verplaetse et al., 2007), outros evidenciam 

que traços faciais podem ser sinais honestos de saúde (Rhodes et al., 2001), agressividade 

(Carré & McCormick, 2008), confiabilidade e cooperação (Stirrat & Perrett, 2010). Estas 

análises são desafiantes e precisam ainda de mais estudos para compreender a acurácia das 

atribuições realizadas a partir das faces, especialmente por se referir a fatores fora da 

consciência do indivíduo (Axelrod, Bar, & Rees, 2015; Todorov, Olivola, Dotsch, & Mende-

Siedlecki, 2015). 

No campo computacional, têm destaque as pesquisas sobre reconhecimento facial 

automatizado, em que diferentes técnicas e algoritmos são propostos para atingir os melhores 

resultados no processamento das informações da face, e possuem importantes aplicações na 
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área de segurança como controle de acesso a áreas restritas e verificação de identidade em 

passaportes (Gross, 2005; Phillips, Martin, Wilson, & Przybocki, 2000). As pesquisas 

incluem detecção facial (Yang, Kriegman, & Ahuja, 2002), reconhecimento de emoções 

(Smolka & Nurzynska, 2015), de traços específicos como olhos (Jian & Honglian, 2009) e até 

análises automáticas de atratividade facial, por exemplo (Laurentini & Bottino, 2014).  

Esta breve amostra de trabalhos que estudam as faces humanas permite idealizar novas 

pesquisas que considerem aspectos não estudados ou interações de variáveis, além disso o uso 

de bancos de faces já empregados em outros trabalhos proporciona a replicação de estudos e 

comparação de resultados transculturais. Cabe pontuar que algumas pesquisas fazem uso de 

imagens criadas digitalmente a partir de imagens reais de indivíduos, entretanto imagens 

como estas podem comprometer o processamento facial (Balas & Pacella, 2015) bem como 

são consideradas por alguns autores como ecologicamente menos válidas, sendo por isso 

interessante o uso de bancos de imagens reais, tais como os que serão apresentados a seguir.  

 

Os bancos de imagens faciais 

As informações apresentadas nesta publicação, foram colhidas a partir dos artigos 

citados neste trabalho e a partir da busca de bancos em diversos sites de universidades. Uma 

das mais interessantes revisões sobre bancos de imagens faciais é o capítulo de Ralph Gross 

(2005). O autor apresenta diversos bancos de imagens de adultos, dividindo em três 

categorias: 1) bancos de imagens faciais para estudos de reconhecimento computacional de 

faces; 2) bancos para estudos de detecção computacional de faces; 3) bancos para análise de 

expressões faciais. Ainda que as imagens produzidas possam ser utilizadas em tipos diferentes 

de pesquisas, esta categorização do autor considera os objetivos iniciais dos grupos que 

desenvolveram cada banco. De modo geral, os bancos de imagens têm sido desenvolvidos por 

pesquisadores das áreas de computação e processamento facial e das áreas ligadas à 
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psicologia. É interessante observar que cada um destes campos de estudo constrói bancos com 

controles distintos, para atender a demandas distintas. Os bancos produzidos pela área 

computacional geralmente são desenvolvidos com mais rigor para permitir o posterior 

processamento automático, havendo inclusive documentos que estabelecem as normas para 

construção destes bancos (ISO, 2005; NIST, 2013), por outro lado nem sempre abrangem 

imagens de diferentes expressões faciais (priorizam expressão neutra) e não costumam ter 

controle externo que valide a expressão facial dos indivíduos, como júris leigos ou 

especialistas. Já os bancos construídos na área da psicologia, são principalmente de grupos de 

estudo das emoções e por isso incluem indivíduos exibindo diferentes expressões faciais, mas 

nem sempre há normalização das imagens, como padronização do alinhamento da face, escala 

e iluminação. 

Atualmente, existem sites de grupos de pesquisa que divulgam um enorme conjunto de 

bancos de imagens. Estes sites são interessantes para conhecer os bancos disponíveis, por 

outro lado a profusão de informações que eles disponibilizam acaba por dificultar a seleção de 

bons bancos por parte de um pesquisador iniciante. Cabe aqui destacar dois interessantes sites 

para consulta dos bancos: O Psychological Image Collection at Stirling – PICS 

(http://pics.stir.ac.uk); e o Face Recognition Homepage (http://www.face-rec.org/databases/). 

Neste trabalho, nos detemos a apresentar as bases de imagens gratuitas que são mais 

citadas na literatura científica bem como as que se destacam por terem estímulos de alta 

qualidade e/ou por serem de amostras brasileiras. Cabe salientar que um dos bancos de faces 

mais usados na área de expressões faciais é o Pictures of facial affect - POFA (Ekman & 

Friesen, 1976), composto por 110 imagens em escala de cinza de 16 indivíduos caucasianos, 

dentre outros bancos derivados deste original (Young, Perrettt, Calder, Sprengelmeyer, & 

Ekman, 2002). Entretanto, como o acesso a estas imagens apenas é possível mediante 

pagamento através da página de Paul Ekman (www.paulekman.com), estes bancos não serão 
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descritos na presente publicação. Assim, conforme apresenta a tabela 1, serão descritos sete 

bancos de imagens faciais de crianças e onze bancos de imagens faciais de adultos.  

 

Tabela 1. Lista dos bancos de imagens faciais descritos neste trabalho. 

Bancos de imagens faciais de crianças 

01. Radboud Faces Database [Grupo de imagens de crianças] 
02. National Institute of Mental Health Child Emotional Faces Picture Set – NIMH-ChEFS 
03. Dartmouth Database of Children’s Faces – DDCF 
04. Child Affective Facial Expression – CAFE 
05. Child Emotions Picture Set – CEPS 
06. Bic-Multicor – White, Pardo and Black Children Set of Pictures 
07. Child Neutral Expression Picture Set – CNEPS 

Bancos de imagens faciais de adultos 

01. NimStim Set of Facial Expressions  
02. Karolinska Directed Emotional Faces – KDEF 
03. Radboud Faces Database [Grupo de imagens de adultos] 
04. Stirling/ESRC 3D face database 
05. Glasgow unfamiliar face database 
06. Center for Vital Longevity Face Database – CAL/PAL 
07. FACES Database 
08. Meissner Caucasian and African American set 
09. Color FERET Database (FERET – Face Recognition Technology) 
10. Bioinfo Face Data Base 
11. FEI Face Database 

 

Nas sessões a seguir, cada banco de imagem é apresentado em um quadro específico. 

Os quadros detalham informações sobre os autores e a forma de acesso a cada banco, sobre os 

tipos e qualidade das imagens e sobre os indivíduos que compõem o banco de imagens.  
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Bancos de imagens faciais de crianças 

01. Radboud Faces Database [Grupo de imagens de crianças] 

Autores Langner et al., 2010. 
País do grupo de pesquisa Holanda. 

Acesso ao banco 
Solicitação de acesso através do site, mediante cadastro no site:  
http://www.socsci.ru.nl:8180/RaFD2/RaFD?p=main 

Imagens 1.200 imagens (120 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo 1024 x 681 coloridas; Pano de fundo cinza. 
Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
5 ângulos (1 frontal, 4 laterais), com 5 câmeras simultâneas. 
3 condições de direção do olhar (para frente, para cada um dos lados). 

Padronização Padronização do alinhamento das faces. 
Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 10 crianças (06♀, 04♂). 
Faixa de idade indivíduos 07-12 anos. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos. 

Expressão facial 8 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo e 
desdém.  

Juízes 
276 juízes leigos adultos (238♀, 38♂) / Idade média: 21,2 anos (DP = 4,0). 
Avaliaram as expressões faciais. 
Cada imagem avaliada por pelo menos 20 juízes (juízes não viam todas). 

 

02. National Institute of Mental Health Child Emotional Faces Picture Set – NIMH-ChEFS 

Autores Egger et al., 2011. 
País do grupo de pesquisa EUA. 

Acesso ao banco 
Acesso através do site, com livre download:  
http://devepi.duhs.duke.edu/instruments.html 

Imagens 482 imagens (cerca de 10 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo 1960 x 3008 coloridas; Pano de fundo cinza. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
Frontal [Entretanto, nem todas estão de fato frontais]. 
2 condições de direção do olhar (para frente, para um dos lados). 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 

Qualidade geral Boa qualidade e boa iluminação. 

Indivíduos 59 crianças/adolescentes (39♀, 20♂). 
Faixa de idade indivíduos 10-17 anos. 
Etnia/cor indivíduos 54 caucasianos (35♀, 19♂), 05 não caucasianos (04♀, 01♂). 
Expressão facial 5 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo e raiva. 

Juízes 
20 juízes leigos adultos (13♀, 07♂) / Idade: 22-70 anos. 
Avaliaram as expressões faciais. 

Outras informações Indivíduos atores. 
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03. Dartmouth Database of Children’s Faces – DDCF 

Autores  Dalrymple, Gomez, & Duchaine, 2013. 
País do grupo de pesquisa EUA / Reino Unido. 

Acesso ao banco Solicitação de acesso por e-mail a Kirsten Dalrymple, mediante assinatura 
de termo de licença: kirsten.dalrymple@dartmouth.edu 

Imagens 6.567  imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 900 x 900 coloridas; Pano de fundo preto. 

Tipo 
As imagens não foram recortadas. 
Tipo 3x4: face e parte do pescoço visíveis (cobertos: cabelo, parte da testa e 
orelhas). 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando capa e gorro pretos. 
5 ângulos (1 frontal, 4 laterais), com 3 câmeras (apenas 2 simultâneas). 
2 condições de iluminação. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Alta qualidade e boa iluminação. Em alguns, o gorro cobre parte do rosto. 
Indivíduos 80 crianças/adolescentes (40♀, 40♂). 
Faixa de idade indivíduos 06-16 anos. 
Etnia/cor indivíduos Todos caucasianos. 

Expressão facial 8 expressões faciais: neutra, alegria, contentamento, tristeza, medo, raiva, 
surpresa e nojo. 

Juízes 
163 juízes leigos adultos (96♀, 67♂) / Idade média: 19,6 anos (DP = 4,15). 
Avaliaram as expressões faciais e estimaram idade dos indivíduos. 
Cada imagem avaliada por pelo menos 20 juízes (juízes não viam todas). 

  

04. Child Affective Facial Expression – CAFE 

Autores  LoBue & Thrasher, 2015. 
País do grupo de pesquisa EUA. 

Acesso ao banco 
Acesso através do site, mediante cadastro da universidade como usuário: 
databrary.org 

Imagens 1.192  imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 2027 x 2027 coloridas; Pano de fundo branco. 

Tipo 
As imagens não foram recortadas. 
Tipo 3x4: cabeça com cabelo e parte do pescoço (tronco coberto). 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando capa branca. 
Frontal. 

Padronização Alinhamento baseado na linha dos olhos, sem informação sobre escala. 
Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 154 crianças (90♀, 64♂). 
Faixa de idade indivíduos 02-08 anos. 

Etnia/cor indivíduos 27 afro-americanos, 16 asiáticos, 77 americanos-caucasianos/europeus, 23 
latinos e 11 sul asiáticos. 

Expressão facial 7 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. 

Juízes 
100 juízes leigos adultos (50♀, 50♂) / Idade média: 21,2 anos. 
Etnia dos juízes: 17% afro-americanos, 27% asiáticos, 30% brancos,7% 
latinos e 9% não responderam. Avaliaram as expressões faciais. 

Outras informações Fotógrafo treinado (Specific Affect), eliciou naturalmente as emoções. 
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05. Child Emotions Picture Set – CEPS 

Autores  Romani-Sponchiado, Sanvicente-Vieira, Mottin, Hertzog-Fonini, & 
Arteche, 2015. 

País do grupo de pesquisa Brasil. 
Acesso ao banco Solicitação de acesso por contato com os autores. 
Imagens 225  imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 300 x 300 escala de cinza; Pano de fundo preto. 

Tipo Cabeça com cabelo e parte do pescoço (em algumas fica visível parte dos 
ombros). 

Condições/Ângulos Frontal. 
Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Boa qualidade e iluminação regular.  
Indivíduos 17 crianças (09♀, 08♂). 
Faixa de idade indivíduos 06-11 anos. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos, afro-americanos e indígenas. 

Expressão facial 
7 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. 
Versões posadas e naturais, 3 intensidades (baixa, média, alta). 

Juízes 

30 juízes especialistas adultos (sem informação sobre sexo e idade). 
Juízes com certificação no software Ekman SETT 3.0. 
Avaliaram as expressões faciais. 
Cada imagem avaliada por 05 juízes (juízes não viam todas). 

 

06. Bic-Multicor – White, Pardo and Black Children Set of Pictures 

Autores  Sacco, 2015. 
País do grupo de pesquisa Brasil. 

Acesso ao banco Solicitação de acesso por contato com os autores, mediante assinatura de 
termo de licença. 

Imagens 120  imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo Coloridas (sem informação sobre resolução); Pano de fundo branco. 

Tipo Cabeça com cabelo e parte do pescoço (em algumas fica visível parte dos 
ombros). 

Condições/Ângulos Frontal. 
Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Boa qualidade e boa iluminação. 
Indivíduos 120 crianças (66♀, 54♂). 
Faixa de idade indivíduos 06-12 anos. 
Etnia/cor indivíduos Brancos, pardos e pretos. 

Expressão facial 
Expressão facial neutra (com variação). 
Em média, juízes avaliaram como neutras 65% das imagens. 

Juízes 
210 juízes leigos adultos (150♀, 60♂) / Idade: 18-31 anos. 
Avaliaram as expressões faciais, etnia/cor pele e simpatia. 
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07. Child Neutral Expression Picture Set – CNEPS 

Autores  Leitão, Arteche, & Yamamoto, 2015. 

País do grupo de pesquisa Brasil. 

Acesso ao banco Solicitação de acesso por contato com os autores, mediante assinatura de 
termo de licença. 

Imagens 524 imagens (04 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo 540 x 540 coloridas; Pano de fundo versão azul e versão transparente. 

Tipo 
Face: cabeça com cabelo (sem pescoço). 
Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos Frontal. 

Padronização Padronização da iluminação, alinhamento e escala (tamanho da íris). 

Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 131 crianças (64♀, 67♂). 
Faixa de idade indivíduos 04-05 anos. 
Etnia/cor indivíduos Diversos (não estão definidas). 

Expressão facial Expressão facial neutra. 

Juízes 
05 juízes especialistas adultos (04♀, 01♂) / Idade: 25-36 anos. 
Juízes com certificação no software Ekman SETT 3.0. 
Avaliaram as expressões faciais. 

 

Bancos de imagens faciais de adultos 

01. NimStim Set of Facial Expressions 

Autores Tottenham et al., 2009. 
País do grupo de pesquisa EUA / Canadá. 

Acesso ao banco Solicitação de acesso por e-mail, mediante envio de informações sobre o 
projeto de pesquisa: faces@macbrain.org 

Imagens 646 imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 506 × 650 coloridas; Pano de fundo branco. 

Tipo Cabeça com cabelo e parte do pescoço (tronco coberto). 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando capa cinza. 
Frontal. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Boa qualidade, mas a edição do pano de fundo deixa a desejar. 
Indivíduos 43 adultos (18♀, 25♂). 
Faixa de idade indivíduos 21-30 anos. 

Etnia/cor indivíduos 25 americanos-europeus, 2 latino-americanos, 10 afro-americanos e 6 
americanos asiáticos. 

Expressão facial 8 expressões faciais: neutra, calma, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e 
nojo. Versões com boca aberta e fechada.  

Juízes 
81 juízes leigos adultos (51♀, 30♂) / Idade: 18-35 anos. 
Avaliaram as expressões faciais. 

Outras informações Indivíduos atores. Alguns usam maquiagem e barba. 
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02. Karolinska Directed Emotional Faces – KDEF 

Autores Lundqvist, Flykt, & Öhman, 1998 / Calvo & Lundqvist, 2008. 

País do grupo de pesquisa Suécia. 

Acesso ao banco Solicitação de acesso através do site: 
http://www.emotionlab.se/resources/kdef 

Imagens 4.900 imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 562 x 762 coloridas; Pano de fundo bege. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço e parte dos ombros. 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando camiseta cinza. 
5 ângulos (1 frontal, 4 laterais). 

Padronização Alinhamento vertical e horizontal da posição dos olhos e boca. 
Qualidade geral Boa qualidade, mas têm coloração alaranjada. 
Indivíduos 70 adultos (35♀, 35♂). 
Faixa de idade indivíduos 20-30 anos. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos. 
Expressão facial 7 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. 

Juízes 
63 juízes leigos adultos (32♀, 31♂) / Idade média: 22 anos. 
Avaliaram as expressões faciais de apenas 40 imagens (20♀, 20♂). 

Outras informações Indivíduos atores amadores. Alguns usam maquiagem e barba. 
 

03. Radboud Faces Database [Conjuntos de imagens de adultos] 

Autores Langner et al., 2010. 
País do grupo de pesquisa Holanda. 

Acesso ao banco 
Solicitação de acesso através do site:  
http://www.socsci.ru.nl:8180/RaFD2/RaFD?p=main 

Imagens 8.040 imagens (120 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo 1024 x 681 coloridas; Pano de fundo cinza. 
Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
5 ângulos (1 frontal, 4 laterais), com 5 câmeras simultâneas. 
3 condições de direção do olhar (para frente, para cada um dos lados). 

Padronização Padronização do alinhamento das faces. 

Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 67 adultos (19♀, 38♂). 
Faixa de idade indivíduos Sem informação sobre idade. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos. 

Expressão facial 8 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo e 
desdém.  

Juízes 
276 juízes leigos adultos (238♀, 38♂) / Idade média: 21,2 anos (DP = 4,0) 
Avaliaram as expressões faciais. 
Cada imagem avaliada por pelo menos 20 juízes (juízes não viam todas). 
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04. Stirling/ESRC 3D face database 

Autores Peter Hancock, Bernie Tiddeman (Não publicado). 

País do grupo de pesquisa Escócia. 

Acesso ao banco 
Solicitação de acesso através do e-mail: 3dfacedb@gmail.com 
Mediante envio de termo de licença assinado, obtido no site: 
http://pics.stir.ac.uk/ESRC/index.htm 

Imagens 
O banco reúne diversos conjuntos de imagens (sublinks). 
Não há informação sobre o número total de imagens. 
Abaixo a descrição dos conjuntos de imagens 2D. 

Tamanho e cor; Pano de fundo 
Tamanhos variam para cada conjunto. Alta resolução. 
Conjuntos com pano de fundo azul, cinza e variados. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça, pescoço e parte dos ombros. 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando capa preta (com e sem touca no cabelo). 
Conjuntos com imagens frontais e laterais; em diferentes iluminações. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos Varia por conjunto. Cerca de 100 adultos (quantidade semelhante por sexo). 
Faixa de idade indivíduos Sem informação sobre idade. 
Etnia/cor indivíduos Diversas. 

Expressão facial 
Conjuntos com 2 expressões faciais: neutra e alegre. 
Conjuntos com 6 expressões: alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo. 

Juízes Sem avaliação de juízes. 

Outras informações 
Alguns indivíduos usam maquiagem e barba. 
Outras informações sobre o banco disponíveis no arquivo: 
http://pics.psych.stir.ac.uk/ESRC/Image%20capture%20and%20naming.pdf 

 

05. Glasgow unfamiliar face database 

Autores Mike Burton, Allan McNeill: Burton, White, & McNeill, 2010. 
País do grupo de pesquisa Escócia. 

Acesso ao banco 

Acesso através do site, com livre download de parte do banco:  
http://homepages.abdn.ac.uk/m.burton/pages/gfmt/Glasgow%20Face%20Recognition%20Group.html 

Solicitação de acesso ao banco mais completo através dos e-mails:  
m.burton@abdn.ac.uk, a.mcneill@gcal.ac.uk 

Imagens 909 (03 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo Cerca de 3500 x 500 (Tamanho varia) coloridas; Pano de fundo branco. 
Tipo Face: cabeça com cabelo (sem pescoço). 

Condições/Ângulos Frontal. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Boa qualidade, mas a edição do pano de fundo e iluminação deixam a desejar. 
Indivíduos 304 adultos (132♀, 170♂). 
Faixa de idade indivíduos 17-60 anos. 

Etnia/cor indivíduos Brancos-britânicos, brancos-europeus, negros, negros-britânicos, asiáticos-
britânicos, chineses, mestiços (mixed). 

Expressão facial Expressão facial neutra (entretanto, alguns estão sorrindo). 
Juízes Sem avaliação de juízes. 
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06. Center for Vital Longevity Face Database – CAL/PAL 

Autores Minear & Park, 2004. 

País do grupo de pesquisa EUA. 
Acesso ao banco Acesso através do site, com livre download: http://agingmind.utdallas.edu/facedb  
Imagens 1.142 imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 640 x 480 coloridas e subgrupo em escala de cinza; Pano de fundo branco. 
Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 
Condições/Ângulos Frontal e subgrupo de 308 indivíduos de perfil. 

Padronização As imagens têm variação de escala e alinhamento. Entretanto, outros autores 
normalizaram parte das imagens (Ebner, 2008; Kennedy, Hope, & Raz, 2009). 

Qualidade geral Boa qualidade e boa iluminação. 
Indivíduos 576 adultos (357♀, 219♂). 
Faixa de idade indivíduos 18-93 anos. 

Etnia/cor indivíduos 435 caucasianos, 89 afro-americanos, 52 outros (asiáticos, hispânicos). 

Expressão facial 2 expressões faciais: neutra (576 indivíduos) e sorrindo (258 indivíduos). 

Juízes 

Parte das imagens foram avaliadas por juízes em outros estudos. 
Ebner, 2008: 42 juízes leigos adultos (sem informação sobre sexo) / Faixas: 20-
29 anos e 71-85 anos. Avaliaram atratividade, agradabilidade, distinção, 
orientação a objetivos, humor e idade dos indivíduos das imagens. 
Kennedy, Hope, & Raz, 2009: 108 juízes leigos adultos (88♀, 20♂) / Idade 
média: 22,58 anos (DP = 4,0). Avaliaram idade, familiaridade, humor, 
memorabilidade, qualidade das imagens. 

 

07. FACES Database 

Autores Ebner, Riediger, & Lindenberger, 2010. 

País do grupo de pesquisa Alemanha. 

Acesso ao banco 
Solicitação de acesso através do e-mail: facesdatabase@mpib-berlin.mpg.de 
Mediante envio de formulário e termo de licença assinado, obtido no site:  
http://faces.mpib-berlin.mpg.de 

Imagens 2.052 imagens. 

Tamanho e cor; Pano de fundo 
Disponíveis em 2 tamanhos, todas coloridas: 819 x 1.024 e 2.835 x 3.543. 
Pano de fundo cinza. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço e parte dos ombros. 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando camiseta cinza, sem acessórios nem maquiagem. 
Frontal. 

Padronização Padronização da iluminação, alinhamento e escala (tamanho da cabeça). 

Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 171 adultos (85♀, 86♂). 
Faixa de idade indivíduos 3 Faixas de idade: 19-31 anos; 39-55 anos; 69-80 anos. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos. 
Expressão facial 6 expressões faciais: neutra, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. 

Juízes 
154 juízes leigos adultos (76♀, 78♂). 
Faixas: 20-31 anos; 44-55 anos; 70-81 anos. 
Avaliaram as expressões faciais e idade percebida. 
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08. Meissner Caucasian and African American set 

Autores Meissner, Brigham, & Butz, 2005. 

País do grupo de pesquisa EUA. 
Acesso ao banco Solicitação de acesso por contato com Christian Meissner: cmeissner@utep.edu 
Imagens 643 imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 600 x 750 coloridas (há variação no tamanho); Pano de fundo cinza claro. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
Indivíduos fotografados usando moletom vinho nas imagens com expressão 
neutra e usando roupas casuais diversas nas imagens com expressão sorrindo. 
Frontal. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 
Qualidade geral Alta qualidade e muito boa iluminação. 
Indivíduos 329 adultos, todos homens (00♀, 329♂). 
Faixa de idade indivíduos Sem informação sobre idade. 

Etnia/cor indivíduos 184 caucasianos e 145 afro-americanos. 

Expressão facial 2 expressões faciais: neutra (não sorrindo) e sorrindo. 
Juízes Sem avaliação de juízes. 
 

09. Color FERET Database (FERET – Face Recognition Technology) 

Autores Harry Wechsler, P. Jonathon Phillips: Phillips, Wechsler, Huang, & 
Rauss, 1998 / Phillips, Moon, Rizvi, & Rauss, 2000. 

País do grupo de pesquisa EUA. 

Acesso ao banco 
Solicitação para criação de conta através do e-mail: colorferet@nist.gov 
Informações sobre este processo no site:  
http://www.nist.gov/itl/iad/ig/colorferet.cfm 

Imagens 14.126 imagens. 
Tamanho e cor; Pano de fundo 512 x 768 coloridas; Pano de fundo cinza e outros. 

Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
O banco reúne diversos conjuntos de imagens. 
Os conjuntos podem ter de 9 a 20 poses diferentes do mesmo indivíduo. 
2 condições de iluminação. 

Padronização Não há padronização. As imagens têm variação de escala e alinhamento. 

Qualidade geral As fotos são relativamente antigas. Foram capturadas entre 1993-1996. 
Indivíduos 1.199 adultos. 
Faixa de idade indivíduos Sem informação sobre idade. 
Etnia/cor indivíduos Diversas. 
Expressão facial 2 expressões faciais: neutra e “sorrindo”. 
Juízes Sem avaliação de juízes. 
Outras informações Inclui imagens duplicatas: mesmo indivíduo em dias ou anos diferentes. 
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10. Bioinfo Face Data Base 

Autores 
Chidambaram Chidambaram, Flávio Prodossimo: 
Prodossimo, Chidambaram, & Lopes, 2013. 

País do grupo de pesquisa Brasil. 

Acesso ao banco 
Solicitação de acesso por contato com Chidambaram Chidambaram:  
chidambaram@udesc.br 

Imagens 552 imagens normalizadas (04 imagens por indivíduo). 
Tamanho e cor; Pano de fundo 550 x 550 coloridas; Pano de fundo 18% cinza. 
Tipo Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 

Condições/Ângulos 
Frontal. 
4 condições de iluminação. 

Padronização Padronização do alinhamento e escala (distância interpupilar). 

Qualidade geral Boa qualidade e boa iluminação. 

Indivíduos 138 adultos (63♀; 75♂). 
Faixa de idade indivíduos 21-60 anos. 
Etnia/cor indivíduos Diversas (não estão definidas). 
Expressão facial Expressão facial neutra. 
Juízes Sem avaliação de juízes. 
 

11. FEI Face Database 

Autores Oliveira Junior & Thomaz, 2006. 
País do grupo de pesquisa Brasil. 

Acesso ao banco 
Acesso através do site, com livre download:  
http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html 

Imagens 
2.800 imagens (14 imagens por indivíduo). 
400 imagens frontais [Subgrupo imagens frontais]. 

Tamanho e cor; Pano de fundo 
640x480 coloridas; Pano de fundo branco. 
360 x 260 [Subgrupo imagens frontais]. 

Tipo 
Tipo 3x4: cabeça com cabelo, pescoço, parte dos ombros e tronco. 
Subgrupo imagens frontais: cabeça com cabelo e parte do pescoço. 

Condições/Ângulos 
4 versões frontais e 10 versões laterais. 
2 versões frontais [Subgrupo imagens frontais]. 

Padronização Alinhamento das faces apenas do subgrupo imagens frontais. 
Qualidade geral Boa qualidade e boa iluminação. 
Indivíduos 200 adultos (100♀; 100♂). 
Faixa de idade indivíduos 18-70 anos. 
Etnia/cor indivíduos Caucasianos, pardos e negros. 

Expressão facial 
Expressão facial neutra e alegre. 

Expressão facial neutra e alegre [Subgrupo imagens frontais]. 
Juízes Sem avaliação de juízes. 
 



 

 91 

Análise geral dos bancos 

É possível afirmar que cada banco de faces apresentado neste trabalho tem 

características diferentes que devem ser observadas pelos pesquisadores a depender do tipo de 

imagens que necessitam.  

Para os pesquisadores interessados em analisar diferentes expressões faciais, sugere-se 

escolher bancos que contaram com avaliação de juízes leigos e/ou especialistas para validar as 

emoções, havendo bancos em que os indivíduos posaram as expressões faciais e outros em 

que expressaram naturalmente. Nas pesquisas em que almeja-se controlar a emoção do 

estímulo, podem ser utilizadas as imagens com expressão neutra que são disponibilizadas em 

todos os bancos aqui apresentados. Entretanto, os bancos que tiveram análise de juízes 

conferem uma segurança de que as imagens de fato apresentam expressão neutra. 

Se o objetivo é testar a idade do estímulo, cabe analisar as faixas de idade de cada 

banco. Entre os bancos de crianças, a maior parte inclui indivíduos de idades muito diferentes 

e, considerando a variação de traços ao longo da infância, é interessante verificar a quantidade 

de estímulos da idade que se pretende utilizar. No caso dos bancos de adultos, alguns não 

possuem informações de idade, mas muitos englobam sujeitos jovens e idosos. 

A respeito da padronização das imagens, seis bancos de adultos e apenas três bancos 

de crianças entre os aqui descritos apresentam algum tipo de padronização. Este aspecto é 

particularmente importante em pesquisas que demandam mais controle dos estímulos. 

De modo geral, cabe destacar alguns bancos pela qualidade das imagens, quantidade 

de estímulos, por terem avaliação de juízes e algum tipo de padronização das imagens. Entre 

os bancos de crianças, ressaltamos o Child Affective Facial Expression – CAFE e o Child 

Neutral Expression Picture Set – CNEPS. Entre os bancos de adultos, destacam-se: 

Karolinska Directed Emotional Faces – KDEF; Radboud Faces Database [Grupo de imagens 

de adultos]; Center for Vital Longevity Face Database – CAL/PAL; FACES Database. 
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Cabe notar que o presente trabalho, pela própria natureza da proposta, foi 

desenvolvido a partir dos bancos existentes até a data de sua publicação e por isso, ao longo 

do tempo, a tendência é que muitas destas informações tenham de ser atualizadas. Por fim, 

esperamos que estes dados sejam úteis aos pesquisadores interessados e que motive mais 

investigações neste fascinante campo do estudo das faces. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Ao longo deste trabalho foram apresentadas quatro publicações que trazem relevantes 

contribuições teóricas e metodológicas aos estudos de cooperação, percepção, 

desenvolvimento infantil, evolução e estudo de faces. 

 Foram realizadas duas importantes pesquisas empíricas que investigaram a interação 

de díades de sujeitos de diferentes faixas etárias. Nestes estudos, crianças de 8-9 anos, 

adolescentes e adultos jogaram dez partidas consecutivas do jogo da velha com uma criança 

de 4-5 anos de idade. Ao todo, 244 indivíduos participaram deste experimento que destaca-se 

por possibilitar uma interação real entre os envolvidos e o registro objetivo de 

comportamentos expressos ao longo da interação. Uma vez que muitas pesquisas utilizam-se 

de autorrelatos e escolhas hipotéticas, este desenho experimental permitiu dados inovadores 

sobre as correlações entre percepções, comportamentos e medidas de traços infantis. 

As análises dos resultados destes estudos demonstram que os comportamentos 

expressos pela díade são produto da combinação de variáveis de cada sujeito que compõe a 

díade. O estudo empírico I destaca a importância das características dos sujeitos mais velhos 

da díade, como faixa etária e sexo, na modulação da percepção e dos comportamentos 

competitivos e cooperativos dirigidos a crianças de 4-5 anos. De forma complementar, o 

estudo empírico III evidencia como características específicas presentes nas faces dos 

indivíduos-alvo (crianças de 4-5 anos) se relacionam com as variáveis de percepção e 

comportamentos que são dirigidos a eles por parte dos sujeitos mais velhos. 

Tomados em conjunto, estes estudos mostraram que a faixa de idade é um fator 

fundamental que diferencia a forma como os sujeitos mais velhos percebem e se comportam 

com os mais novos. As crianças entre 8-9 anos expressaram mais comportamentos 

competitivos, especialmente nas díades de sexos opostos, e relataram percepções menos 
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positivas em relação às crianças de 4-5 anos do que os sujeitos das outras faixas etárias. Esses 

dados podem ser compreendidos a partir das capacidades cognitivas e interesses típicos do 

período de segunda infância, quando as crianças começam a se engajar em jogos e 

competições complexas, formam grupos de indivíduos do mesmo sexo e possuem 

capacidades como teoria da mente e empatia mais desenvolvidas, entretanto menos controle 

inibitório de seus desejos e de ações que podem ser menos aceitas socialmente (Astington, 

1993; Cole & Cole, 2001; Crowley & Siegler, 1993; Yang, Rosenblau, Keifer, & Pelphrey, 

2015). Além disso, os dados mostram que as crianças entre 4-5 anos não se configuram como 

estímulos que geram percepções afetuosas tal qual verifica-se nas demais faixas etárias. Este 

aspecto é compreendido pelo fato de que as crianças de 8-9 anos ainda não possuem os 

mecanismos de resposta parental desenvolvidos, uma vez que elas ainda são principalmente 

alvo de cuidados por parte de outras pessoas do que cuidadores de outros infantes. 

Por outro lado, nesta faixa de 8-9 anos verificou-se correlação negativa entre a 

percepção de fofura e a frequência de comportamentos competitivos expressos em díades do 

mesmo sexo, o que significa que nestas díades quanto mais a criança de 8-9 anos percebia a 

criança mais nova como fofinha, menos competição era expressa. Além disso, dentre os traços 

infantis presentes nas crianças de 4-5 anos, houve relação positiva entre o tamanho da testa da 

criança pequena e a percepção de fofura relatada pela criança mais velha. Estes dados 

apontam que já na faixa de 8-9 anos são verificadas as primeiras demonstrações de efeito da 

percepção de fofura e dos traços infantis, isto indica que os mecanismos cognitivos 

relacionados ao cuidado a infantes estão em processo de desenvolvimento nesta fase e alguns 

estudos apontam também nesta direção (Fullard & Reiling, 1976; Gross, 1997; Maestripieri & 

Pelka, 2002; McCall & Kennedy, 1980; Sanefuji, Ohgami, & Hashiya, 2007). 

Entre os adolescentes, constatou-se que eles percebem as crianças de 4-5 anos de 

modo mais positivo (fofinha, bonita e inocente) do que as crianças entre 8-9 anos. Por outro 
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lado apresentam menor frequência de comportamentos de ajuda durante o jogo do que os 

sujeitos adultos. No que se refere aos traços infantis, medidas da face e da testa se 

correlacionaram com as percepções de beleza, fofura e motivação em ajudar as crianças mais 

novas. Além disso, quanto menor as medidas de nariz e boca menos indicativos de 

competição foram expressos pelos adolescentes. Estes dados demostram que crianças e traços 

infantis faciais são estímulos que repercutem de modo positivo e favorável no comportamento 

de adolescentes em relação às crianças de 4-5 anos, indicando que as respostas relativas ao 

cuidado parental estão mais evidentes provavelmente pela maturidade sexual e maior 

capacidade de auxiliar no cuidado aloparental (Cole & Cole, 2001; Hrdy, 1999; Feldman, 

Nash, & Cutrona, 1977; Fullard & Reiling, 1976). 

Nos adultos, houve significativa expressão de comportamentos de ajuda em 

comparação aos sujeitos das demais faixas etárias, bem como diversas correlações que 

apontam para a relação de percepção positiva (fofura, inocência, motivação em fazer carinho) 

sobre a expressão de mais ajuda e inibição de competição. A análise dos traços infantis 

verificou que quanto maior o tamanho do olho da criança, maior a expressão de ajuda por 

parte dos adultos. Como esperado, os adultos já apresentam mecanismos mais desenvolvidos 

para o cuidado, o que influencia a forma como percebem, agem e como são afetados pelos 

traços infantis faciais (Glocker et al., 2009; Hrdy, 1999; Lorenz, 1943). 

Cabe destacar que os estudos apresentam algumas limitações. Uma delas é o fato de 

que o esquema infantil foi examinado apenas a partir das imagens das faces das crianças. 

Outros traços infantis e comportamentos exibidos pelas crianças de 4-5 anos, e que podem ter 

influenciado a interação da díade, não foram analisados. Além disso, as medidas realizadas 

dos traços infantis baseiam-se nos escassos estudos que quantificam objetivamente o esquema 

de bebê, mas que na verdade não apresentam um consenso sobre que medições refletem 

melhor a infantilidade da face. Mais estudos a respeito destes traços são fundamentais, 



 

 103 

inclusive para que seja possível compreender certas correlações encontradas no presente 

trabalho que vão na direção contrária à esperada no que se refere as respostas positivas que os 

traços infantis evocam nos indivíduos. 

Outra publicação que compõe esta tese, foi pensada com o intuito de obter e preparar 

as imagens faciais das crianças de 4-5 anos que foram utilizadas em um dos estudos descritos 

anteriormente. Assim, a presente tese construiu um interessante produto metodológico útil 

para este trabalho e para futuros estudos: o banco de faces Child Neutral Expression Picture 

Set – CNEPS. Este banco de faces se configura como uma importante contribuição para a 

comunidade científica, uma vez que disponibiliza gratuitamente imagens faciais de 131 

crianças de 4-5 anos com expressão facial neutra. Pesquisadores de várias áreas podem se 

beneficiar das imagens, que seguiram cuidadosos processos de captura, edição e padronização 

da escala, que conferiram alta qualidade aos estímulos.  

O referido banco é particularmente importante para os interessados em utilizar 

imagens com expressão neutra, que possibilita o controle da variável de expressão facial para 

que outras variáveis de interesse sejam investigadas. Especialistas em expressões faciais 

avaliaram a expressão facial de todas as imagens, tendo havido bom nível de concordância a 

respeito da neutralidade dos estímulos. A quantidade de imagens de crianças de uma mesma 

faixa etária que compõem este banco é particularmente relevante, especialmente aos 

pesquisadores que almejam comparar estímulos de uma mesma idade e que precisam de uma 

boa representatividade da amostra. Acredita-se que o processo de construção deste banco 

facial possa também contribuir metodologicamente para o desenvolvimento de outros bancos, 

bem como estimular mais trabalhos que estudem faces e até mesmo replicações transculturais 

do estudo produzido nesta tese que fez uso das imagens para medição dos traços infantis. 

Por fim, destacamos a nota técnica que finaliza as publicações produzidas nesta tese. 

Esta publicação objetivou descrever de modo sistemático e de fácil consulta as informações 
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mais fundamentais sobre os principais bancos de imagens de adultos e crianças que 

encontram-se disponíveis gratuitamente para o uso científico. A nota técnica surgiu da 

necessidade de fazer um apanhado de bancos de faces que embasassem a construção do nosso 

próprio banco. Após um exaustivo trabalho de busca e análise de diversos bancos, de contatos 

com vários pesquisadores e de um apanhado de observações sobre cada um deles, percebeu-se 

a importância de uma publicação que pudesse objetivamente listar os bancos de imagens e 

servir como consulta metodológica a futuros pesquisadores. Neste sentido, a nota técnica é um 

produto dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do doutorado a respeito de vários bancos 

de imagens e que permite que diversos pesquisadores conheçam mais a respeito do estudo de 

faces, as possibilidade de pesquisas e se beneficiem do uso de imagens controladas que, em 

geral, têm excelente qualidade e disponibilizam informações fiéis sobre os indivíduos 

fotografados, o que nem sempre é possível ao se extrair imagens em sites de busca da internet. 

Neste sentido, destaca-se a relevância desta tese que resultou em um texto teórico – 

Introdução geral – que integrou um capítulo de livro; três artigos empíricos que contribuem 

de forma inovadora ao campo científico; um produto metodológico – o banco CNEPS  – útil 

ao nosso grupo de pesquisa e a demais pesquisadores; e uma nota técnica que compartilha 

informações preciosas aos interessados em estudar faces. 

Em síntese, a presente tese mostrou que ao longo do desenvolvimento, os indivíduos 

tendem a perceber mais positivamente e agir mais cooperativamente com crianças pequenas e 

que traços infantis específicos influenciam o aumento da cooperação e diminuição da 

competitividade. A partir de uma análise evolucionista, é possível entender que adaptações 

físicas, cognitivas e comportamentais foram favorecidas durante a evolução humana para 

fortalecer a relação entre cuidadores e infantes. Ao promover cuidado e proteção dos 

imaturos, a evolução nos tornou particularmente encantados, afetuosos e generosos em 

relação àqueles que renovam gerações: os bebês e as crianças. 
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Anexo A 

Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEIS 
 

   Caro Responsável, 

 Este é um convite para a participação na pesquisa, “Efeito das características infantis sobre a 
cooperação: análise ontogenética por uma perspectiva evolucionista” que é coordenada pela Profª. Dra. 
Maria Emília Yamamoto do Departamento de Fisiologia da UFRN. A participação da criança ou adolescente 
que está sob sua responsabilidade é voluntária, o que significa que ela(e) ou você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento de participação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura investigar o efeito das características infantis e da diferença de idade sobre os 
comportamentos cooperativos e competitivos dos sujeitos, procurando verificar como estes comportamentos 
são modulados ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Na primeira etapa do estudo, será observada a interação de pares de indivíduos em um jogo da velha, 
objetivando investigar o efeito da diferença de idade sobre a expressão de competição. Caso aceite o convite, 
você deve autorizar que o indivíduo que está sob sua guarda participe de um jogo da velha com um oponente. 
A pesquisa ocorrerá em uma sala reservada da escola na qual o mesmo estuda e levará, no máximo, 20 minutos.  

Após o jogo, alguns sujeitos serão fotografados, de modo que as fotografias capturadas serão 
utilizadas para posterior análise quanto aos traços infantis (traços indicadores de fofura). Ao concordar que o 
indivíduo sob sua responsabilidade participe desta pesquisa, você estará permitindo que a fotografia do mesmo 
seja utilizada e editada unicamente para fins de pesquisa. A identidade dele(a) será preservada, não sendo 
revelada em hipótese alguma, assim como quaisquer outros dados. Esta fotografia será incluída em um banco 
de dados para que possa ser utilizada nesta pesquisa e em possíveis pesquisas posteriores, sendo armazenadas 
em equipamentos pertencentes ao Laboratório de Etologia Humana da UFRN.  

Para minimizar qualquer desconforto e manter a privacidade do participante, todas as informações 
obtidas serão sigilosas e o nome do sujeito não será identificado em nenhum momento. Os resultados serão 
empregados exclusivamente para fins de pesquisa, ou seja, para a divulgação em publicações e eventos 
científicos de forma a não identificar os voluntários. Ao término da pesquisa, divulgaremos os resultados 
obtidos neste estudo à instituição de ensino da criança ou do adolescente, ficando disponível aos responsáveis 
uma cópia do relatório final da pesquisa, que será entregue à instituição. 

Participando dessa pesquisa, você e a criança ou jovem não terão nenhum benefício direto e nenhuma 
despesa. Esperamos, entretanto, que o estudo nos forneça informações importantes a respeito de como as 
características infantis repercutem na cooperação, tema ainda não totalmente compreendido pela ciência. Os 
riscos em participar desta pesquisa são mínimos. Em caso de despesas ou danos imediatos ou tardios, em 
decorrência da participação nesta pesquisa, será providenciado ressarcimento ou indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser 
esclarecida diretamente com Monique Leitão pelo e-mail moniqueleitao@yahoo.com.br, na Sala do 
Laboratório de Etologia Humana, Centro de Biociências - UFRN ou pelo telefone (84)xxxxxxxx. Dúvidas 
sobre a ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do 
Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Caixa Postal 1666, Telefone (84) 3215-3135. 

Eu, _________________________________________________________, de forma livre e esclarecida,  
                                                                             (Nome do responsável) 

autorizo a participação de ________________________________________________________ nesta pesquisa. 
                                        (Nome da criança ou do adolescente) 

Assinatura do responsável: ______________________________________________________.          

Pesquisador responsável: Monique Leitão __________________________________________.  

                                                                                                       Natal, _____ de __________ de _______. 

moniqueleitao
Apêndice A



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEIS 

 

   Caro Responsável, 

 Este é um convite para a participação na pesquisa, “Efeito das características infantis sobre a 

cooperação: análise ontogenética por uma perspectiva evolucionista” que é coordenada pela Profª. Dra. 

Maria Emília Yamamoto do Departamento de Fisiologia da UFRN. A participação da criança ou adolescente 

que está sob sua responsabilidade é voluntária, o que significa que ela(e) ou você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento de participação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura investigar o efeito das características infantis e da diferença de idade sobre os 

comportamentos cooperativos e competitivos dos sujeitos, procurando verificar como estes comportamentos 

são modulados ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Nesta etapa do estudo, será observada a interação de pares de indivíduos em um jogo da velha, 

objetivando investigar o efeito da diferença de idade sobre a expressão de competição. Caso aceite o convite, 

você deve autorizar que o indivíduo que está sob sua guarda participe de um jogo da velha com um oponente. 

A pesquisa ocorrerá em uma sala reservada da escola na qual o mesmo estuda e levará, no máximo, 20 minutos.  

Para minimizar qualquer desconforto e manter a privacidade do participante, todas as informações 

obtidas serão sigilosas e o nome do sujeito não será identificado em nenhum momento. Os resultados serão 

empregados exclusivamente para fins de pesquisa, ou seja, para a divulgação em publicações e eventos 

científicos de forma a não identificar os voluntários. Ao término da pesquisa, divulgaremos os resultados 

obtidos neste estudo à instituição de ensino da criança ou do adolescente, ficando disponível aos responsáveis 

uma cópia do relatório final da pesquisa, que será entregue à instituição. 

Participando dessa pesquisa, você e a criança ou jovem não terão nenhum benefício direto e nenhuma 

despesa. Esperamos, entretanto, que o estudo nos forneça informações importantes a respeito de como as 

características infantis repercutem na cooperação, tema ainda não totalmente compreendido pela ciência. Os 

riscos em participar desta pesquisa são mínimos. Em caso de despesas ou danos imediatos ou tardios, em 

decorrência da participação nesta pesquisa, será providenciado ressarcimento ou indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser 

esclarecida diretamente com Monique Leitão pelo e-mail moniqueleitao@yahoo.com.br, na Sala do 

Laboratório de Etologia Humana, Centro de Biociências - UFRN ou pelo telefone (84)xxxxxxxx. Dúvidas 

sobre a ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Caixa Postal 1666, Telefone (84) 3215-3135. 

Eu,_________________________________________________________, de forma livre e esclarecida,  
(Nome do responsável) 

autorizo a participação de ________________________________________________________ nesta pesquisa. 
(Nome da criança ou do adolescente) 

Assinatura do responsável: ______________________________________________________.          

Pesquisador responsável: Monique Leitão __________________________________________. 

Natal, _____ de __________ de _______. 

moniqueleitao
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEIS 

 

   Caro Responsável, 

 Este é um convite para a participação na pesquisa, “Efeito das características infantis sobre a 

cooperação: análise ontogenética por uma perspectiva evolucionista” que é coordenada pela Profª. Dra. 

Maria Emília Yamamoto do Departamento de Fisiologia da UFRN. A participação do adolescente que está 

sob sua responsabilidade é voluntária, o que significa que ela(e) ou você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento de participação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura investigar os comportamentos cooperativos e competitivos dos sujeitos, 

procurando verificar como estes comportamentos são modulados ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Nesta etapa do estudo se constitui na realização de rodadas do jogo da velha, objetivando analisar a 

interação entre o par de indivíduos. Caso aceite o convite, você deve autorizar que o indivíduo que está sob sua 

guarda participe de um jogo da velha com um oponente. O jovem será acompanhado por um pesquisador até a 

escola CEMEI – Vilma Dutra, que fica na lateral do FLOCA. A pesquisa ocorrerá no CEMEI, no turno de aula 

do aluno e levará, no máximo, 20 minutos.  

Para minimizar qualquer desconforto e manter a privacidade do participante, todas as informações 

obtidas serão sigilosas e o nome do sujeito não será identificado em nenhum momento. Os resultados serão 

empregados exclusivamente para fins de pesquisa, ou seja, para a divulgação em publicações e eventos 

científicos de forma a não identificar os voluntários. Ao término da pesquisa, divulgaremos os resultados 

obtidos neste estudo à instituição de ensino do adolescente, ficando disponível aos responsáveis uma cópia do 

relatório final da pesquisa, que será entregue à instituição. 

Participando dessa pesquisa, você e o jovem não terão nenhum benefício direto e nenhuma despesa. 

Esperamos, entretanto, que o estudo nos forneça informações importantes a respeito de como as características 

infantis repercutem na cooperação, tema ainda não totalmente compreendido pela ciência. Os riscos em 

participar desta pesquisa são mínimos. Em caso de despesas ou danos imediatos ou tardios, em decorrência da 

participação nesta pesquisa, será providenciado ressarcimento ou indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser 

esclarecida diretamente com Monique Leitão pelo e-mail moniqueleitao@yahoo.com.br, na Sala do 

Laboratório de Etologia Humana, Centro de Biociências - UFRN ou pelo telefone (84)xxxxxxxx. Dúvidas 

sobre a ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do 

Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Caixa Postal 1666, Telefone (84) 3215-3135. 

Eu,_________________________________________________________, de forma livre e esclarecida,  
(Nome do responsável) 

autorizo a participação de ________________________________________________________ nesta pesquisa. 
                                          (Nome do adolescente) 

Assinatura do responsável: ______________________________________________________.    

Assinatura do adolescente: ______________________________________________________.          

    Pesquisador responsável: Monique Leitão ________________________________________. 

            Natal, _____ de __________ de _______. 

moniqueleitao
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

   Caro Participante, 

 Este é um convite para a participação na pesquisa, “Efeito das características infantis sobre a 
cooperação: análise ontogenética por uma perspectiva evolucionista” que é coordenada pela Profª. Dra. 
Maria Emília Yamamoto do Departamento de Fisiologia da UFRN. A sua participação é voluntária, o que 
significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 
nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura investigar os comportamentos cooperativos e competitivos dos sujeitos, 
procurando verificar como estes comportamentos são modulados ao longo do desenvolvimento do indivíduo. 

Esta etapa do estudo se constitui na realização de rodadas do jogo da velha, objetivando analisar a 
interação entre o par de indivíduos.  

Caso aceite o convite, você deverá assinar este termo confirmando sua participação no jogo da velha 
com um oponente. A pesquisa será realizada em uma sala reservada do Núcleo de Educação da Infância CAp / 
UFRN e levará cerca de 20 minutos. 

Para minimizar qualquer desconforto e manter sua privacidade, o desenvolvimento do jogo e seu 
comportamento apresentarão caráter anônimo, o que significa que todas as informações obtidas serão sigilosas 
e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os resultados serão empregados exclusivamente para 
fins de pesquisa, ou seja, para a divulgação em publicações e eventos científicos de forma a não identificar os 
voluntários. Ao término da pesquisa, divulgaremos os resultados obtidos neste estudo à instituição a que você 
pertence, ficando disponível aos interessados uma cópia do relatório final da pesquisa, que será entregue à 
instituição. 

Participando dessa pesquisa você não terá nenhum benefício direto e nenhuma despesa. Esperamos, 
entretanto, que o estudo nos forneça informações importantes a respeito de como as características infantis 
repercutem na cooperação, tema ainda não totalmente compreendido pela ciência. 

Você ficará com uma cópia deste termo e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser 
esclarecida diretamente com Monique Leitão pelo e-mail moniqueleitao@yahoo.com.br, na Sala da Base de 
Ecologia Comportamental no Centro de Biociências - UFRN ou pelo telefone (84)xxxxxxxx. Dúvidas sobre a 
ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do Campus 
Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Caixa Postal 1666, Telefone (84) 3215-3135.. 

 
Eu,_________________________________________________________________, de forma livre e 
esclarecida, concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. 

 
Assinatura do participante: ______________________________________________________.          
 
Pesquisador responsável: Monique Leitão __________________________________________.  
 

 
Natal, _____ de __________ de _______. 

moniqueleitao
Apêndice D



 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEIS 
 

USO DE IMAGEM E VÍDEO 
 

 A criança que está sob a minha responsabilidade participou da pesquisa “Efeito das características 
infantis sobre a cooperação: análise ontogenética por uma perspectiva evolucionista”, coordenada pela 
Profª. Dra. Maria Emília Yamamoto do Departamento de Fisiologia da UFRN. A pesquisa objetivou 
investigar o efeito das características infantis e da diferença de idade sobre os comportamentos cooperativos e 
competitivos dos sujeitos, conforme informado em termo de consentimento livre e esclarecido de participação 
na pesquisa. Como parte do estudo, as crianças jogaram partidas do jogo da velha com um oponente. 

A partir do presente termo, eu autorizo que imagens capturadas da criança que está sob minha 
responsabilidade possam ser veiculadas em publicações científicas e congressos acadêmicos a título de 
ilustração de pesquisa. A identidade da criança é confidencial, não sendo revelada em hipótese alguma, assim 
como quaisquer outros dados. 

Nenhum indivíduo foi filmado durante a coleta de dados do estudo. Entretanto, algumas filmagens de 
demonstração da pesquisa foram realizadas enquanto indivíduos interagiam jogando o jogo da velha. Autorizo 
que vídeos da criança em atividade simulada do jogo possam ser veiculadas em publicações e congressos. 

Ficarei com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida 
diretamente com Monique Leitão pelo e-mail moniqueleitao@yahoo.com.br, na Sala do Laboratório de 
Etologia Humana, no Centro de Biociências - UFRN ou pelo telefone (84)xxxxxxxxx. Dúvidas sobre a ética 
dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Praça do Campus 
Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN. Caixa Postal 1666, Telefone (84) 3215-3135. 

 

Eu, _________________________________________________________, de forma livre e esclarecida,  
                                                                             (Nome do responsável) 

autorizo o uso de imagens e vídeos de ________________________________________________________ 

apenas para fins científicos conforme especificado acima.                          (Nome da criança) 

 

Assinatura do responsável: ______________________________________________________.          

Pesquisador responsável: Monique Leitão __________________________________________.  

 

                                                                                                       Natal, _____ de __________ de _______. 
 

moniqueleitao
Apêndice E



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

 
 

Questionário Sujeitos Não Instruídos 
Experimento Efeito Café com Leite 

ID – Díade (DWxxx)  Faixa de Idade Escolaridade 
ID – Sujeito Ñ Instruído (NWxxx)  1. (  ) Criança G1 – 4-5 anos 

2. (  ) Criança G2 – 6-7 anos 
3. (  ) Criança G3 – 8-9 anos 
4. (  ) Adolescente 
5. (  ) Adulto 

1. (  ) Analfabeto/Até 3ª Série Fundam. 
2. (  ) 4ª Série Fundamental 
3. (  ) Fundamental Completo 
4. (  ) Ensino Médio Completo 
5. (  ) Ensino Superior Completo 

Idade (Anos completos) (          ) 
Sexo Idade começou a 

estudar (          ) 1. (  ) Feminino 

2. (  ) Masculino Anos de Estudo (        ) 
 

Tem irmãos? 
APENAS PARA ADULTOS: 

Tem filhos? 
Convive com 

alguma criança 
menor? 

1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 

Com que freqüência convive? 
1. (  ) Todos os dias (sempre) 
2. (  ) Alguns dias na sem. (freqüentem.) 
3. (  ) Um dia na semana (ocasionalm.) 
4. (  ) Raramente 
5. (  ) Nunca 

1. (  ) Sim 1. (  ) Sim          2. (  ) Não       
2. (  )  Não 22. Não se aplica 

Quantos?  (           ) Quantos?  (           ) 
 

# Sexo Idade Mora 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

 

 

# Sexo Idade Mora 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

 

Onde?   
(Pode marcar + de um) 
1. (  ) Em casa 
2. (  ) Na escola 

 Conhecimento jogo (Classif): 
1. (  ) Apenas coloca as peças 
2. (  ) Entende objetivo razoavm. 
3. (  ) Entende objetivo totalm. 
4. (  ) Sabe bloquear 
5. (  ). Aprendeu estrat. razoávelm 
6. (  ) Aprendeu estrat. totalm. 

3. (  ) No bairro 
4. (  )  Outros (especificar) 
22. (  ) Não convive 

Gostaria de ter filhos? 

1. (  ) Sim         2. (  ) Não    

22. Não se aplica 

Sabia alg. estratégia (Classif): 
1. (  ) Sim     2. (  ) Não    

 

Cuida de algum bebê ou criança mais nova? 
Ex.: Alimentar, dar banho, trocar fraldas, tomar conta, etc. Com que freqüência cuida de alguma criança? 

1. (  ) Todos os dias (sempre) 
2. (  ) Alguns dias na semana (frequentemente) 
3. (  ) Um dia na semana (ocasionalmente) 
4. (  ) Raramente 
5. (  ) Nunca 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Cuida de quem? 
1. (  ) Irmãos/Filhos 
2. (  ) Outros parentes(especificar) 
3. (  ) Vizinhos 
4. (  ) Outros (especificar) 
22. (  ) Não cuida de ninguém 

Experiência de convivência e cuidado a crianças (Classificar) 
1. (  ) Convive e cuida de crianças 
2. (  ) Convive, mas não cuida de crianças 
3. (  ) Não convive e não cuida de crianças 

 

 TEM (Quantidade) 

 Posse de itens na casa onde mora Não tem 1 2 3 4 ou + 
Televisão em cores      

Grau instrução do chefe da família: 
1. (  ) Analfab./Até 3ª Série Fundam. 
2. (  ) 4ª Série Fundamental 
3. (  ) Fundamental Completo 
4. (  ) Ensino Médio Completo 
5. (  ) Ensino Superior Completo 

Rádio/Som      
Banheiro      
Automóvel      
Empregada mensalista      
Máquina de lavar roupa      
DVD/Videocassete      
Geladeira      
Freezer*      

*independente ou a 2ª porta da geladeira 

moniqueleitao
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

 
 

Questionário Sujeitos Instruídos 
Experimento Efeito Café com Leite 

ID – Díade (DWxxx)  Faixa de Idade Escolaridade 
ID – Sujeito Instruído (IWxxx)  1. (  ) Criança G1 – 4-5 anos 

2. (  ) Criança G2 – 6-7 anos 
3. (  ) Criança G3 – 8-9 anos 
4. (  ) Adolescente 
5. (  ) Adulto 

1. (  ) Analfabeto/Até 3ª Série Fundam. 
2. (  ) 4ª Série Fundamental 
3. (  ) Fundamental Completo 
4. (  ) Ensino Médio Completo 
5. (  ) Ensino Superior Completo 

Idade (Anos completos) (          ) 
Sexo Idade começou a 

estudar (          ) 1. (  ) Feminino 

2. (  ) Masculino Anos de Estudo (        ) 
 

Tem irmãos? 
APENAS PARA ADULTOS: 

Tem filhos? 
Convive com 

alguma criança 
menor? 

1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 

Com que freqüência convive? 
1. (  ) Todos os dias (sempre) 
2. (  ) Alguns dias na sem. (freqüentem.) 
3. (  ) Um dia na semana (ocasionalm.) 
4. (  ) Raramente 
5. (  ) Nunca 

1. (  ) Sim 1. (  ) Sim          2. (  ) Não       
2. (  )  Não 22. Não se aplica 

Quantos?  (           ) Quantos?  (           ) 
 

# Sexo Idade Mora 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

 

 

# Sexo Idade Mora 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    

 

Onde?   
(Pode marcar + de um) 
1. (  ) Em casa 
2. (  ) Na escola 

 Conhecimento jogo (Classif): 
1. (  ) Apenas coloca as peças 
2. (  ) Entende objetivo razoavm. 
3. (  ) Entende objetivo totalm. 
4. (  ) Sabe bloquear 
5. (  ). Aprendeu estrat. razoávelm 
6. (  ) Aprendeu estrat. totalm. 

3. (  ) No bairro 
4. (  )  Outros (especificar) 
22. (  ) Não convive 

Gostaria de ter filhos? 

1. (  ) Sim         2. (  ) Não    

22. Não se aplica 

Sabia alg. estratégia (Classif): 
1. (  ) Sim     2. (  ) Não    

 

Cuida de algum bebê ou criança mais nova? 
Ex.: Alimentar, dar banho, trocar fraldas, tomar conta, etc. Com que freqüência cuida de alguma criança? 

1. (  ) Todos os dias (sempre) 
2. (  ) Alguns dias na semana (frequentemente) 
3. (  ) Um dia na semana (ocasionalmente) 
4. (  ) Raramente 
5. (  ) Nunca 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Cuida de quem? 
1. (  ) Irmãos/Filhos 
2. (  ) Outros parentes(especificar) 
3. (  ) Vizinhos 
4. (  ) Outros (especificar) 
22. (  ) Não cuida de ninguém 

Experiência de convivência e cuidado a crianças (Classificar) 
1. (  ) Convive e cuida de crianças 
2. (  ) Convive, mas não cuida de crianças 
3. (  ) Não convive e não cuida de crianças 

 

 TEM (Quantidade) 

 Posse de itens na casa onde mora Não tem 1 2 3 4 ou + 
Televisão em cores      

Grau instrução do chefe da família: 
1. (  ) Analfab./Até 3ª Série Fundam. 
2. (  ) 4ª Série Fundamental 
3. (  ) Fundamental Completo 
4. (  ) Ensino Médio Completo 
5. (  ) Ensino Superior Completo 

Rádio/Som      
Banheiro      
Automóvel      
Empregada mensalista      
Máquina de lavar roupa      
DVD/Videocassete      
Geladeira      
Freezer*      

*independente ou a 2ª porta da geladeira 

moniqueleitao
Apêndice G



 
 

Em relação ao jogo: 
Você acha que você jogou melhor depois de ter aprendido as estratégias?    
1. (  ) Sim      2. (  ) Não      3. (  ) Não soube responder  
Por quê? 
 
 
 
Você acha que seu/sua colega jogou bem?           1. (  ) Sim     2. (  ) Não       3. (  ) Não soube responder 
Por quê? 
 
 
 
Você usou as estratégias ensinadas?                     1. (  ) Sim      2. (  ) Não 
Por quê? 
 
 
 

Em quais rodadas? 

Em alguma rodada você deixou o outro ganhar?   1. (  )  Sim     2. (  ) Não 
Por quê? 
 
 
 

Em quais rodadas? 

PARA ADULTOS - Você jogaria diferente se tivesse jogando com uma criança? 
 
 

  
Você irá avaliar alguns aspectos em relação ao seu colega no jogo.  
Para cada aspecto, sublinhe um traço na reta, considerando cada ponta como um extremo. 
Por exemplo, quanto mais simpático o sujeito, maior deve ser o traço feito por você: 
 
 

Você achou seu parceiro no jogo simpático? 

 
Não é simpático  Muito simpático 

 
 

Agora, tente você mesmo: 
 
 

Você achou ele(a) legal? 

 
Não é legal  Muito legal 

 
 
 

Você achou ele(a) chato? 

 
Não é chato  Muito chato 

 

 



 

Para cada aspecto, sublinhe um traço na reta, considerando cada ponta como um extremo. 

 

Você achou ele(a) bonito? 

 
Não é bonito  Muito bonito 

 
 
 
 
 

Você achou ele(a) fofinho? 

 
Não é fofinho  Muito fofinho 

 
 
 
 
 

Você achou ele(a) inteligente? 

 
Não é inteligente  Muito inteligente 

 
 
 
 
 

Você achou ele(a) inocente? 

 
Não é inocente  Muito inocente 

 
 
 
 
 

Você teve vontade de fazer carinho ou abraçar ele(a)? 

 
Nenhuma vontade  Muita vontade 

 
 
 
 
 

Você teve vontade de ajudar ele(a)? 

 
Nenhuma vontade  Muita vontade 
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Registro do Jogo da Velha 

ID – Díade (DWxxx)  Díade Faixa de Idade 
A. (  ) Criança G1 (4-5a)x Criança G2(6-7a) 

B. (  ) Criança G1 (4-5a)x Criança G3(8-9a) 

C. (  ) Criança G1 (4-5a)x Adolescente 

 

D. (  ) Criança G1(4-5a) x Adulto 

E. (  ) Adolescente x Adulto 

F. (  ) Adulto x Adulto 

Díade Sexo (Suj. Não instruído x Suj. Instruído) 

Os sujeitos se conheciam antes do jogo?      
(1) Sim  → Formar outra dupla         (2) Não 

1.  (  ) Fem x Fem 

2.  (  ) Fem x Masc 

3.  (  ) Masc x Fem 

4.  (  ) Masc x Masc 

 
 Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 8 Rodada 9 Rodada 10 

Usa estratégia ensinada? 
1. Sim                        
2. Não, mas joga 
          tentando ganhar 
3. Não, joga aleatoriamente 

          

Há um clima de competitividade? 
(Comemora vitória, diz que quer ganhar, ri do parceiro, etc.)                    (Antes, Durante, Depois?) 

1. Sim, de ambos 
2. Sim, apenas Instruído 
3. Sim, apenas Não instruído 
4. Não, de ninguém  
 

Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar 

Instruído ajuda?     
(Ensina algo, comemora vitória do outro, deixa de bater)                    (Antes, Durante, Depois?) 

1. Sim 
2. Não 

Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar Especificar 

Quem venceu? 
1. Instruído           
2. Não instruído 
3. Empate 

          

 

Total de vitórias e empates No vitórias do Suj. Instruído (        )             No vitórias do Suj. Não instruído   (        )             No Empates  (        ) 
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